هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی

10

امید و نشاط
در جامعه با رویدادهای فرهنگی

7
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ایجاد گالری
در دستور کار شورای شهر
پروژههایعمرانیشهرداری
انسانمحوراست

اولویتساختفرهنگسرا
در مناطق کمبرخوردار

شهرداری شیراز عضو هیئت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی شد

7

«شهرراز» پایی ِز شیراز را روایت میکند

عاشقانههایشهر

پاییز فرصتی بزرگ برای تصمیمهای خالقانه در مدیریت شهری شیراز است

12

بلوار ارم .عکس :علی محمدیراد /شهرراز

6

3

11

رو یداد شهر

تبیین ویژگی برجسته اخالقی شهید دستغیب گامی
در ترویج ارزشهای الهی به شمار میرود و باعث الگوگیری
نسل جوان میشود

گزارشهایی خبری تحلیلی از رویدادهای مهم هفته در شیراز
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برگزاری بزرگداشت شهید آیتاهلل دستغیب و یاران همراهش در شیراز

معلماخالق

شــهردار منطقه  6و دبیر ســتاد برگزاری بزرگداشت شهید
آیتاهلل دســتغیب در شیراز با اعالم خبر برگزاری بزرگداشت
این عالم شــهید گفت :امســال همزمان با سالگرد شهادت
سومین شهید محراب حضرت آیتاهلل دستغیب مراسمی روز
دوشــنبه نوزدهم آذرماه پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد
شــهید دســتغیب واقع در بلوار شــریعتی (معالیآباد) برگزار
میشود.
وی افزود :این برنامه با تالش شهرداری شیراز و با همکاری
صمیمانه بنیاد شــهید شــمالغرب ،حوزه  7منتظران ظهور
سپاه ناحیه ثاراهلل (ع) ،صداوسیمای استان ،هیئتامنا و پایگاه
مقاومت بســیج مسجد با تشــکیل کمیتههای اطالعرسانی،
فرهنگی ،اجرایی و تبلیغاتی برگزار میشود .سروی با تأکید بر
اینکه شهدا حق عظیمی بر گردن همه جامعه دارند خاطرنشان
کرد :شهید آیتاهلل دستغیب که هم بهعنوان یک عالم فقیه و
مجاهد و هم ســومین شهید محراب انقالب اسالمی شناخته
میشود ،نقش بهسزایی در پیشبرد نهضت انقالب اسالمی در
استان فارس داشتهاند.
این مقام مســئول با اشاره به اینکه شهید دستغیب یک چهره
مشاور کمیســیون ملی یونســکو در ایران با بیان اینکه سعدی مفسر،
مبدع و جانآگاه در علم عاشــقی اســت ،گفت :سعدی  750سال پیش
مهمترین بحرانها را شکافته اســت تا به امروز رساند؛ ما معلمان به او
نیازمندیم چراکه ســعدی برای همه ما درسآموز است .مهدی مستکین
در آیین رونمایی از ترجمه گلســتان ســعدی از فارسی به انگلیسی در
کتابخانه خوارزمی دانشگاه شیراز افزود :ترجمه حاضر از گلستان سعدی
به انگلیسی کمنظیرترین ترجمه در ادب پارسی است ،زیرا حاصل پنجاه
ســال زحمت مترجم امروز این کتاب است .رئیس دانشگاه شیراز نیز در
این آیین با بیان اینکه سعدی سلطان مسلط ملک سخن است و کالم در
دست او مانند موم است ،گفت :سخن سعدی ،حشو و زوائد ندارد ،گاهی
گفته میشود که سعدی به زبان امروز سخن میگفته است ،اما ما به زبان
سعدی سخن میگوییم.
حمید نادگران گلســتان ســعدی را زیباترین کتاب نثر فارسی خواند و
گلســتان و بوستان را دوره کامل حکمت عملی دانست .وی اعالم کرد:
دانشگاه شیراز با هدف ارتقای تعامالت بینالمللی و بهرهمندی جهانیان
از گوهر گرانبها و تابناک ســعدی ترجمه گلستان را بهصورت سلیس و
بینقص ارائه کرده است .استاد ادبیات دانشگاه شیراز نیز در این مراسم با
بیان اینکه تاکنون افرادی بسیاری گلستان سعدی را ترجمه کردهاند ،اما با
ظرفیتهای زبانی و بیانی این کتاب آشنا نبودهاند ،گفت :برخی مترجمان
نمیتوانند حقیقت موجــود و روح اثر را به زبان مقصد برگردانند که این

شروط بازنشستگی بیمهشدگان
تأمین اجتماعی
مدیرکل تأمین اجتماعی استان فارس،
شــرایط قانونی برای طــرح تقاضای
بازنشستگی با بیست ســال خدمت یا
بیشتر را تشریح کرد .عبدالکریم نباتی در
گفتوگو با «ایسنا» گفت :بیمهشدگانی
که  ۳۵ســال تمام کارکــرده و دارای
سابقه پرداخت حقبیمه باشند ،میتوانند بدون در نظر گرفتن شرط
ســنی مقرر در قانون تقاضای بازنشســتگی کنند .وی اضافه کرد:
بیمهشــدگانی که حداقل  ۲۰ســال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ
تقاضای بازنشســتگی پرداخته باشند با توجه به شرایط سنی لحاظ
شــده در قانون یعنی  60ســال تمام برای مردان و  50سال تمام
برای زنان ،میتوانند تقاضای بازنشســتگی کنند .او در ادامه افزود:
افرادی که حداقل  ۲۰ســال متوالی یا  ۲۵سال متناوب در کارهای
سخت و زیانآور اشتغال داشته باشند میتوانند بدون در نظر گرفتن
شرایط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی کنند .وی با بیان
اینکه اشخاصی که  ۱۰ســال یا کمتر حق بیمه پرداخت کردهاند،
میتوانند با داشــتن  ۶۰سال سن برای مردان و  ۵۵سال سن برای
زنان به نســبت به ســنوات پرداخت حق بیمه از مزایای مستمری
بازنشستگی بهرهمند شوند ،اظهار کرد :چنانچه میزان سابقه پرداخت
حق بیمه افراد یادشــده کمتر از  ۱۰سال باشد متقاضیان میتوانند
با پرداخت حق بیمه ســنوات کمتر از  10ســال (سهم بیمهشده و
کارفرما) از مزایای بازنشســتگی موضوع این قانون بهرهمند شوند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان فارس خاطرنشان کرد :زنان کارگر
در صورت داشــتن  ۴۲سال سن و  ۲۰سال سابقه کار ،میتوانند با
بیســت روز حقوق بازنشست شــوند .وی با بیان اینکه در پرداخت
مستمری به بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی ،محدودیت
و سقفی وجود ندارد ،عنوان کرد :متوسط مزد یا حقوق مبنای کسر
حق بیمه در آخرین  2ســال پایانی اشتغال بیمهشده ،مبنای اصلی
محاسبه مستمری بازنشستگی وی است.

،،

محبوب مذهبی و ملی اســت ،تصریح کرد :که باید بهصورت
ویژه به ابعاد زندگی این بزرگوار پرداخته شود؛ زیرا که تبیین
ویژگی برجسته اخالقی ایشان گام مهمی در ترویج ارزشهای
الهی به شمار میرود و باعث الگوگیری نسل جوان میشود.
دبیر ســتاد بزرگداشت شهید دستغیب در شمالغرب شیراز با
بیان اینکه بهمنظور هر چه باشــکوهتر شدن برگزاری برنامه
تمام تالش خود را به کار خواهیم بست؛ افزود :در همین راستا
با همکاری دانشگاه علوم قرآنی غرفهای تحت عنوان ایستگاه
فرهنگی با موضوع کتب شهید
دستغیب برپا خواهد شد ،نمایشگاه عرضه آثار شهید دستغیب،
توزیع لوح فشــرده با مضمون معرفی هر چــه بهتر آیتاهلل
دســتغیب به نسل جوان ،برگزاری مســابقه دانشآموزی در
بین مدارس شمالغرب شیراز با موضوع کتب شهید واالمقام
پخش بروشور و پوستر اطالعرسانی مراسم در مساجد شمال
غرب شیراز برنامههایی خواهد بود که اجرا میشود و با حضور
علما ،مسئولین ،امت شــهیدپرور شیراز و خانواده معزز شهید
دستغیب و شهدای همراه آیتاهلل دستغیب بار معنوی مراسم
مضاعف خواهد بود.

سعدی درسآمو ِز همگان است

شهید آیتاهلل
دستغیب که هم
بهعنوان یک عالم
فقیه و مجاهد و هم
سومین شهید محراب
انقالب اسالمی
شناخته میشود،
نقش بهسزایی در
پیشبرد نهضت انقالب
اسالمی در استان
فارس داشتهاند

،،

تمامنما از جامعهای است که این شاعر شیرازی با نگاهی تیزبین آن را به
همگان شناسانده است.
در ترجمه آثار بزرگان کمکاری کردهایم

گرفتاری ترجمهای توسط کسانی انجام میشود که با روح زبان بیگانهاند.
کاووس حسنلی اســتاد ادبیات دانشگاه شــیراز نیز ابراز داشت :سعدی

وحدت مردم و مسئوالن در چهلسالگی
انقالب موردتوجه قرار گیرد

سرپرســت اســتانداری فــارس تأکیــد
کــرد کــه وحــدت و همدلــی بیــن مــردم،
مســئوالن و گروههای سیاسی با هدف اعتالی
ارزشهــای انقالب در اجــرای ویژهبرنامههای
چهلســالگی انقالب موردتوجه قرار گیرد .یداهلل
رحمانی در جلســه شــورای سیاســتگذاری و
راهبردی ســتاد بزرگداشت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران
اظهار کرد :از تمام ظرفیتها در بخش دولتی و خصوصی و مردم و مسئولین
استفاده شود تا نقشههای دشمن نقش بر آب و دستاوردهای خوبی که وجود
دارد بهدرســتی معرفی و عرضه شود .وی با بیان اینکه بهقدری دستاوردهای
انقالب زیاد اســت که زمان برای معرفی و عرضه آنها کم است ،خاطرنشان
کرد :برنامههای همیشــگی بر اساس برنامههای هرســال باید اجرا شود اما
برنامههای خاص و ویژهای برای این مناسبت باید تدارک دید بر همین اساس
باید پیشنهادهای کارگروهها دستهبندی شود .سرپرست است انداری فارس با
تأکید بر اینکه دفاع از انقالب از نکاتی است که باید در برنامهها گنجانده شود،
تصریح کرد :مدیریت فضای مجازی که ظرفیت خوبی است برای تحقق این
هدف باید به کار گرفته شــود .رحمانی گفت :مسائل و مشکالت انقالب در
چهل سال گذشته هم باید بهصورت روشن معرفی شود؛ اینها مسائلی است
که انقالب توانســت با موفقیت از آنها بیرون آید و با همدلی و عزم ملت و
رهبری مقام معظم رهبری پشت سر گذاشت و این تجارب هم باید دستهبندی
شود .سرپرست استانداری فارس با بیان اینکه راهاندازی نمایشگاهها در سطح
استان از راهکارهای ارائه این دستاوردهاست ،تصریح کرد :هرسال در ایام دهه
فجر و هفته دولت گزارشهایــی از پروژههای عمرانی و زیربنایی و تولیدی
و اقتصادی ،فرهنگی ،مســکن ،آموزش ،ورزش و ابعاد مختلف ارائه میشود
که امســال این بخش گزارش باید پررنگتر باشد .رحمانی با بیان اینکه یک
بخش کار هم ارائه گزارشهای مقایســهای از شاخصهای مختلف سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی و غیره اســت که در بخشهای مختلف جغرافیایی باید با
محوریت سازمان مدیریت ارائه شود ،عنوان کرد :گزارش از پروژههای شاخص
نیز باید ارائه شود بهنحویکه برای مردم امیدبخش باشد.

همواره در کنار مردم اســت و حضور همیشــگی او در جامعه مثالزدنی
است .در وی نومیدی ،شکست و ناتوانی دیده نمیشود و گلستان آیینهای

انقالب اسالمی از پشتوانه قوی مردمی
برخوردار است

نماینده ولیفقیه در استان فارس با تأکید بر اینکه
انقالب اســامی ایران از پشــتوانه قوی مردمی
برخوردار بوده اســت ،تأکید کرد که با شــناخت
دقیــق از وضعیت فعلی کشــور باید صبر انقالبی
را در تمام بخشهــا ادامه دهیم .آیتاهلل لطفاهلل
دژکام گفت :کارشناســان اقتصــادی و مدیریتی
معتقدند آنچــه اکنون پیش آمده ظاهری نگرانکننــده دارد ،اما اگر صبر
کنیم تا حداکثر یک ســال دیگر تغییر عمدهای در مسائل اقتصادی کشور
رخ میدهد .امامجمعه شیراز افزود :بهطور حتم آنچه به دست میآید همان
اســت که در سالهای اخیر مقام معظم رهبری شعارهایی برای آن مطرح
کردند .آیتاهلل دژکام اضافه کــرد :وقتی چنین اهداف بزرگی مدنظر قرار
دارد ،ضمن پاسداشت انقالب باید این صبر انقالبی را نیز به نحوی نهادینه
کرد که مردم بتوانند فشــارهای ســنگینی که بر دوش دارند تحمل کنند.
نماینــده ولیفقیه در فارس با بیان اینکه وقتی میخواهیم در مورد انقالب
صحبت کنیم باید به شکلی باشد که با همین انقالب اسالمی سازگار باشد
و اگر فراتر از چارچوبهای ارزشــی بود اشتباه است ،افزود :الزم است در
این مسائل سلیقه به خرج دهیم و کار هنرمندانه باشد؛ سلیقه به خرج دادن
برای این اســت که در این فضای موجود امــکان دارد کارهایی کنیم که
بهجــای تقویت و همدلی برای دفاع از انقالب مردم بگویند چرا این کارها
را انجام میدهند و باید جنبه مردمی برنامهها تقویت شود .امامجمعه شیراز
با تأکید بر اینکه انقالب اسالمی ایران پشتوانه مردمی قوی دارد ولو اینکه
مردم نگرانیهای زیادی دارند ،تصریح کرد :پدران و مادران شهدا با وجود
کهولت ســن و ازکارافتادگی و تقدیم فرزند خود به انقالب تا لب به سخن
میگشایند برای مقام معظم رهبری و پیروزی انقالب در ادامهی مسیر دعا
میکنند؛ چنین ارادههای محکمی پشتوانه انقالب هستند .آیتاهلل دژکام بر
لزوم جلوه کــردن حضور مردم در برنامههای انقالب از ابتدا تاکنون تأکید
و خاطرنشــان کرد :گزارشهایی که ارائه میشود طوری باشد که بر روی
سایتها قرار گیرد و اینها مستندسازی شود.

مترجم کتاب گلستان سعدی با اشاره به اینکه آثار بزرگان ما را بیگانگان
ترجمه میکردهاند ،گفت :ما در این مســیر کمکاری کردیم ،برای نمونه
خیام را فیتزجرالد ترجمه کرده؛ گرچه ترجمه خیام نیســت و تنها اندیشه
خیامی فلسفه دمغنیمتی را نشان داده است .عبدالمحمود رضوانی افزود:
در ترجمه این کتاب در گام اول چند ترجمه گلســتان سعدی را ازجمله
ترجمه اثر جیمز رأس که حدود  200سال پیش انجام شده است ،بررسی
و آسیبشناســی کردم .دبیر کل سابق انجمن مترجمین ایران بیان کرد:
این ترجمه به دلیل عدم شــناخت این مترجم از زبان فارسی و آشنایی با
آرایههای مختلف ادبی دچار مشــکالتی بوده است ،اما در ترجمه حاضر
صنایع شــعری ســعدی به کار گرفته شده است .انتشــار کتاب ترجمه
گلستان ســعدی به زبان انگلیسی با حمایت کمیسیون ملی یونسکو به
اهتمام دکتر عبدالمحمود رضوانی به کوشش کارگروه تخصصی متشکل
از کاووس حسنلی ،محمدیوسف نیری ،فریده پورگیو ،مصطفی ندیم به
سر ویراستاری زینب دهقانی با آثاری از محمد نعمتی و سروش معصومی
زیر نظر مجتبی زبرجد ،هاجر ستوده و مهدی مؤذنزاده توسط انتشارات
دانشگاه شیراز منتشر شده است.

اختصاص  ۲۵میلیارد تومان برای
اشتغال فراگیر روستایی در فارس

مدیرکل امور روســتایی و شــوراهای
استانداری فارس با اشاره به اختصاص
 ۲۵میلیارد تومان اعتبــار برای اجرای
طرحهای اشــتغال فراگیر روستایی به
روستاهای این استان در سال  ،۹۷ابراز
امیدواری کرد که تا پایان امســال این
میزان اعتبار تخصیص یابد .سید کمال پاکفطرت به اعطای بالغبر
 ۴۰میلیارد تومان ویژه طرحهای اشتعال فراگیر روستایی با وامهای
کمبهره در سال  ۹۶اشاره و خاطرنشان کرد :ضمن تخصیص کامل
این میزان اعتبار ،حدود  ۹۰۰شــغل نیز ایجاد شــد .وی ادامه داد:
مقرر شده که تسهیالت اختصاص یافته به اجرای طرحهای اشتغال
فراگیر روستایی امسال در فارس با همکاری سازمان صنعت ،معدن
و تجارت ،ادارهکل میراث فرهنگی و ســازمان جهاد کشــاورزی
استان از طریق بانک ســینا به متقاضیان داده شود .پاکفطرت با
یادآوری اینکه طرحهای معرفی شده به بانک از طرف سازمانهای
صمت و جهادکشاورزی و اداره کل میراث فارس بیش از سه برابر
ظرفیت است ،گفت :امید است هرچه سریعتر شاهد اعطا و دریافت
تســهیالت طرحهای اشتغال فراگیر روستایی باشیم .مدیرکل امور
روستایی و شوراهای اســتانداری فارس همچنین خاطرنشان کرد
که فارس از اســتانهایی است که ســال گذشته همه تسهیالت
پیشبینی شده برای اجرای این طرحها را بهطور کامل جذب کرد.
چندی پیش معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون ,کار و
رفاه اجتماعی گفته بود که صندوق ضمانت ،وام و تسهیالت 250
میلیونی در حوزه سرمایهگذاری در بخش تعاون و اشتغال مددجویان
و تا سقف  300میلیون تومانی برای زنان سرپرست خانوار در حوزه
اشــتغال پرداخت میکند .عیســی منصوری با اشــاره به پرداخت
تســهیالت اشتغال فراگیر و روستایی تا سقف  ۱۵میلیارد تومان در
کشور گفته بود :صندوق ضمانت تسهیالت خوبی با ضمانت سفته
پرداخت میکند و از این ظرفیت برای اشتغال استفاده میشود.

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

مهمترین اهداف مجمع شهرداران آسیایی ،ارتقای همکاریهای
مشترک میان شهرداریها و ایجاد همگرایی فرهنگی و اجتماعی میان شهروندان
شهرهای عضو است
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ارتقای دیپلماسی شهری با افزایش همکاری میان شهرداریها

شهرداری شیراز عضو هیئت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی شد

شــهرداری شیراز در پنجمین مجمع شــهرداران آسیایی ،بهعنوان عضو هیئت
اجرایی این مجمع انتخاب شــد .پنجمین مجمع شــهرداران آسیایی با حضور
 180شــرکتکننده از شهرداران و نمایندگان شهرهای آسیایی و با شعار ایجاد
شهرهای هوشمند ،تابآور و زیستپذیر از  8تا  10آذرماه در غازی انتپ ترکیه
برگزار و طی آن شــهرداری شــیراز بهعنوان عضو هیئــت اجرایی این مجمع
انتخاب شــد .ازجمله برنامههای پنجمین مجمع شهرداران آسیایی میتوان به
برگزاری نشست هیئت اجرایی ،نشست مجمع عمومی ،نشستهای تخصصی
با موضوع حملونقل و ترافیک ،شــهرهای هوشــمند ،شهرهای زیستپذیر و

شهردار شــیراز در آیین تکریم و معارفه شهردار منطقه  ۹با اشاره به رویکرد
مدیریت شــهرداری مبنی بر انتخاب مهندسان شهرســاز یا معمار بهعنوان
شهرداران مناطق شیراز گفت :درصدد هستم با حضور شهرسازان و معماران
در مدیریت شــهری ،نگاه سختافزاری جای خود را به نگاه نرمافزاری دهد.
حیدر اسکندرپور خاطرنشان ساخت :در این اندیشه شهرداران مناطق از افراد
با ســابقه کاری در مجموعه شــهرداری و متخصص در حوزه شهرسازی و
معماری انتخاب میشــوند تا با اشراف و شــناخت کامل بر شهرداری شاهد
حرکت روبهجلو و بر مدار پیشــرفت مجموعه مدیریت شــهری باشیم .وی
با اشــاره به اینکه کمترین میزان درخواست استعالم از معاونت شهرسازی از
سوی شهرداری منطقه  ۹است ،افزود :این موضوع نشان میدهد که شهردار
و معاون شهرسازی منطقه با تصمیمگیری بهموقع و مناسب موجب کاهش
بوروکراسی اداری ،تکریم اربابرجوع ،کاهش زمان پاسخگویی به شهروندان
و حفظ کرامت آنها میشود.
شــهردار شیراز اعالم کرد :میزان جذب درآمد در شهرداری منطقه  ۹در بین
هفت منطقه کمتر برخوردار شــیراز رتبه نخســت را کسب کرده و متوسط
جذب درآمد این منطقه در  ۶ماه نخســت ســال جاری  ۱۶۰درصد افزایش
داشته است .همچنین میزان صدور پروانههای ساختمانی نیز در منطقه  ۹باال
بوده است .مهندس اسکندرپور ضمن برشمردن برخی از ویژگیهای شهردار
پیشین منطقه  ۹که هماکنون بهعنوان شهردار منطقه  ۱۰معرفی شده است،
خاطرنشــان کرد :اشراف به کار در مجموعه شهرداری و قوانین مرتبط با آن،
پاکدستی ،مردمداری ،برنامهمحوری ،متخصص در حوزه شهرسازی و توانایی
در جذب درآمد ازجمله ویژگیهای مهندس احمدزاده اســت .این ویژگیها
منجر به انتخاب وی بهعنوان شــهردار منطقه  ۱۰نیز شد .وی تشریح کرد:
شــهرداری منطقه  ۱۰به علت میزان باالی ساختوساز و تقاضا برای صدور
پروانههای ساختمانی ،وجود حریمها و ابالغ طرح تفصیلی چالشهایی دارد
و نیازمند حضور یک شهرساز بهعنوان شهردار منطقه است .ازاینرو انتخاب
احمــدزاده میتواند منجر به مرتفع کردن چالشهــای این منطقه با تعامل
شــهردار شیراز تأکید کرد :اداره کل بازرسی شــهرداری شیراز باید تالش کند که با
گزارشگیری بهموقع و نظارت بر امور در حین انجام کار ،موجب تصمیمگیری صحیح
در ســطوح عالی مدیریتی و اصالح فرایندها و روشها جهت تسهیل و تسریع در کار
شــهروندان شود .حیدر اســکندرپور در آیین تکریم و معارفه مدیرکل بازرسی با بیان
اینکه تخلف و کمکاری موجب کاهش اعتماد شــهروندان و تنزل سرمایه اجتماعی
مجموعه شهرداری میشود ،گفت :بازرسی نقش پیشگیرانه دارد و باید بر جریان امور
کنترل ،نظارت و اشراف داشته باشد این نهاد باید پس از کسب توضیحات و اطالعات؛
گزارشهای الزم ،متقن و قابلاعتماد را تهیه کند ،به مدیر ارشد ارائه دهد و زمینه را
برای تصمیمگیری صحیح در سطوح عالی مدیریتی فراهم کند .اسکندرپور با اشاره به
اینکه شــهرداری شیراز مجموعهای وسیع با دارا بودن  12هزار نیرو و سازمان اداری
گســترده اســت ،تأکید کرد :در این نهاد گسترده حضور با قدرت ،حساسیت و جدیت
دســتگاههای نظارتی ضروری است .در این راستا شهرداری شیراز دارای سه دستگاه
نظارتی حراســت ،حسابرسی داخلی و بازرســی است که هر نهاد با وظایف مشخص
خود مدیریت ارشــد را در تصمیمسازی ،تصمیمگیری و اصالح امور یاری میرسانند.
ازاینرو شاغلین در نهادهای نظارتی مجموعه شهرداری باید دارای ظرفیت باال ،دقت
و تخصص باشند تا مدیریت ارشد مجموعه بتواند بر گزارشهایشان تکیه و بر مبنای
آن عمل کند.
شــهردار شیراز در این آیین خطاب به مدیرکل جدید بازرسی خاطرنشان کرد :حضور
همزمان سه دستگاه نظارتی حسابرسی داخلی ،حراست و بازرسی در حوزههای مختلف
شــهرداری باید به یک رویه تبدیل شــود تا این نهادها با اســتقرار در مجموعههای
مختلف ،شــنونده گزارشهای شهروندان باشــند و پسازآن گزارش کامل عملکرد
آن حــوزه را جهت اصالح امور به مدیر ارشــد ارائه دهند .حیدر اســکندرپور تصریح
کرد :حضور همزمان نمایندگان ســه دستگاه نظارتی در حوزههای مختلف شهرداری

شهرهای تابآور و بازدید میدانی از پروژههای شهری اشاره کرد .هیئت اجرایی
مجمع شهرداران آسیایی که نقش هیئتمدیره این نهاد بینالمللی را دارد ،شامل
تهران بهعنوان شــهر بنیانگذار ،مقر دبیرخانه دائمی مجمع شهرداران آسیایی
و  ۲۰شــهر آسیایی میشــود .اعضای هیئت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی
برای یک دوره سهســاله انتخاب میشوند و هماکنون شهرهای شیراز ،کازان،
استانبول ،ارومچی ،بانکوک ،هایکو ،غازی انتپ ،مشهد و  ...عضو هیئت اجرایی
این مجمع هســتند .از مهمترین اهداف مجمع شــهرداران آسیایی میتوان به
ترویج فرهنگ تعامل و ارتقای همکاریهای مشترک میان شهرداریها ،فراهم

آوردن بســتر مناسب جهت توسعه متوازن و متعادل شهر و شهروند با تأکید بر
کرامت انسانی شهروندان ،ایجاد همگرایی فرهنگی و اجتماعی میان شهروندان
شــهرهای عضو و ارائه راهکارهایی برای مدیریت بهینهتر سرمایهگذاری برای
دستیابی به توسعه شهری اشاره کرد .تاکنون تهران ،استانبول ،بانکوک و هایکو
(چین) میزبان ادوار نخست تا چهارم مجمع عمومی شهرداران آسیایی بودهاند و
غازی انتپ ششــمین شهر بزرگ ترکیه و پرجمعیتترین شهر در جنوب شرقی
منطقه آناتولی از  8تا  10آذرماه میزبان پنجمین مجمع شــهرداران آسیایی بود.
همچنین غازی انتپ بهعنوان شــهر خالق خوراکشناسی در شبکه شهرهای

شهردار شیراز در آیین تکریم و معارفه شهرداران مناطق  9و  10مطرح کرد

متخصصان شهرسازی ،شهرداران جدید شهر

مناســب با سایر دستگاههای اجرایی شهری و استانی شود .با توجه به تجربه
شــهردار جدید منطقه  ،۱۰این منطقه میتواند به رتبه نخست جذب درآمد
در بین شــهرداریهای
مناطق برسد .اسکندرپور
با بیــان اینکه شــهردار
پیشــین منطقه  ۹دارای
نــگاه برنامه محــور در
اداره منطقــه بودنــد،
افزود :مهندس احمدزاده
گزارش کار خود را مبنی
بر برنامه ارائه داد و برای
آینده نیز برنامه مکتوب
دارد .شــهردار شــیراز
خطاب به شهردار جدید
منطقه  ۹تأکید کرد :دکتر
میرزایی نیز باید با برنامه
محوری امــور منطقه را
پیش ببرد ،عملیات ســاخت پروژه فرهنگسرای فرزانگان را تسریع ببخشد و
با توجه به رویکرد انســانمحوری اقدام به ایجاد پیاده راه در این منطقه کند.
وی با اشــاره به لزوم برنامهریزی برای استقبال شایسته از عید نوروز ،افزود:
با توجه به قرارگیری ورودی جنوبی شــیراز در این منطقه ،از شــهردار جدید
منطقه  ۹میخواهم که با نورپردازی ،فضاسازی و زیباسازی سیما و منظر در
سطح منطقه ،به استقبال نوروز برویم .اسکندرپور با تأکید بر نظارت بر مدیران

مجموعه شــهرداری از طرق مختلف و ارزیابی آنها بر اساس شاخصهای
مختلف ،تصریح کرد :حضور مدیران پاکدست و بی حاشیه یک غنیمت برای
سرمایه اجتماعی و ماندگار
برای شهرداری است.
رویکرد شــهرداران
جدید مناطق  9و 10

شــهردار جدید منطقه ۹
در این آیین بــا تأکید بر
ادامه روند برنامه محوری
در ســطح منطقه گفت:
بهمنظــور حفــظ کرامت
شــهروندان و کاهــش
بوروکراســی اداری ،روند
میــزان کم اســتعالمات
از معاونت شهرســازی و
معمــاری را ادامه میدهم
و تالش خواهم کرد برای کاهش مراجعات شهروندان به شهرداری و تکریم
اربابرجوع ،برنامهریزی و تصمیمگیری مطلوبی برای تسهیل و تسریع در امور
مراجعین انجام شــود .میرزایی شهردار جدید این منطقه و تحصیلکرده حوزه
شهرسازی افزود :چالشهای منطقه  ۹همچون وجود کمربندی جنوبی ،محالت
حاشیهای و فقیرنشین ،شهرکهای منفصل و  ...را بهعنوان یک فرصت برای
شهر شیراز قلمداد میکنم و با در پیش گرفتن این رویکرد برای بهبود سطح

در آیین تکریم و معارفه مدیرکل بازرسی شهرداری شیراز مطرح شد

نهاد بازرسی زمینهساز تصمیمگیری صحیح در سطوح مدیریتی

منجر به گزارشگیری و نتیجهگیری دقیق و جامع میشود .بدین منظور باید با ایجاد
دبیرخانه مشترک نهادهای نظارتی ،جلسات مشترکی برگزار شود تا با یکدیگر تعامل
بیشتری داشته باشند .شهردار شیراز ضمن تأکید بر جایگاه کلیدی بازرسی در مجموعه
مدیریت شــهری گفت :مدیرکل بازرسی باید عالوه بر اشــراف به قوانین و مسائل
حقوقی بر رویههای شهرداری و مسائل مدیریت شهری مسلط باشد تا بتواند قضاوتی

صحیح از عملکرد مدیران ارائه دهد .ازاینرو محمد فاضل صارمی زاده شهردار پیشین
منطقه  ۱۰با داشــتن تحصیالت و ســابقه کار حقوقی و اشراف و تسلط بر رویهها و
قوانین موجود در مجموعه مدیریت شــهری بهعنوان مدیرکل بازرسی منصوب شد.
وی با اشــاره به برخی از اقدامات مدیرکل پیشین بازرسی شــهرداری شیراز و ارائه
گزارشهای دقیق توســط مهندس جمشیدی خاطرنشان کرد :میز خدمت نمازجمعه

خالق یونســکو ثبت شده است .شهردار شیراز پیشازاین ضمن تشریح رویکرد
بینالمللی مدیریت شهری اعالم کرده بود که «در جهت شناسایی و معرفی شهر
شــیراز بهعنوان شهر جهانی باید دیپلماسی بینالمللی خود را ارتقا دهیم و افق
نگاه این مجموعه باید جهانی شود»؛ عضویت در هیئت اجرایی مجمع شهرداران
آســیایی از نمودهای این رویکرد است .در شهریورماه امسال نیز شهردار شیراز
در آییــن اختتامیه شــانزدهمین اجالس اتحادیه شــهرهای تاریخی جهان با
کســب آرای مجمع عمومی این اتحادیه بهعنوان عضــو هیئتمدیره انتخاب
شده بود.
خدماترسانی در این منطقه برنامهریزی میکنم .همچنین ورودیهای شیراز
که در منطقه  ۹واقع شدهاند ،بهسازی میشوند .بر اساس این گزارش ،شهردار
شــیراز طی احکامــی جداگانه مهندس بهنام احمدزاده شــهردار منطقه  ۹را
بهعنوان شــهردار منطقه  ،۱۰محمد فاضل صارمی زاده شهردار منطقه  ۱۰را
بهعنوان مدیرکل بازرسی و فرزاد میرزایی را به سمت شهردار منطقه  ۹منصوب
کرد.
نگاهی به کارنامه علمی و اجرایی مدیران جدید شهرداری

بهنام احمدزاده شــهردار پیشــین منطقه  ۹و شــهردار فعلــی منطقه ۱۰
دانشآموخته کارشناسی برنامهریزی شــهری و کارشناس ارشد شهرسازی
از دانشگاه شــیراز است که در ســال  ۸۳بهعنوان کارشناس وارد مجموعه
شــهرداری شد .احمدزاده پس از طی مراحل پیشرفت در مجموعه شهرداری
بهعنوان رئیس واحد فنی و معاون شــهرداری منطقه  ،۴در سال  ۹۰بهعنوان
شهردار منطقه  ۹منصوب شد .فرزاد میرزایی شهردار منطقه  ۹دارای مدرک
کارشناســی برنامهریزی شــهری ،کارشناسی ارشد شهرســازی و دکترای
تخصصی شهرسازی اســت و از  ۱۳۷۷پس از طی مراحل آزمون ،مصاحبه
و گزینش بهعنوان کارشناس شهرسازی وارد مجموعه شهرداری شده است.
میرزایی تاکنون در سمتهای مختلفی ازجمله مسئول فنی شهرسازی ،معاون
و مدیر ســتاد آبادگری باغات قصردشت ،مشاور معاون شهرسازی و معماری
شهرداری شیراز ،مدیرکل امور شهرسازی شهرداری شیراز ،شهردار ارسنجان
و نماینده شــهرداران فارس در کارگروه شهرسازی و معماری استان فارس
فعالیت کرده اســت .محمدفاضل صارمی زاده شــهردار پیشین منطقه  ۱۰و
مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی شهرداری شیراز دارای مدرک
کارشناسی حقوق و دانشجوی کارشناســی ارشد حقوق عمومی است که از
ســال  ۱۳۷۳وارد مجموعه شهرداری شده است .صارمی زاده تاکنون رئیس
حوزه شــهردار ،معاون اجرایی منطقه  ،۶معاون درآمد و حقوقی شــهرداری
منطقه  ،۸شهردار منطقه  ۸و شهردار منطقه  ۱۰بوده است.
که زمینه پاسخگویی مستقیم مدیران به شهروندان را فراهم میآورد ،اقدامی ارزشمند
است که در دوره مدیرکل پیشین بازرسی پایهگذاری شد .نوذر امامی رئیس کمیسیون
معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر شیراز در این آیین گفت :کنترل و نظارت
از ابزارهای کار مدیریت هســتند که به مدیر ارشد در تصمیمگیری و انجام امور یاری
میرساند .امامی تأکید کرد :میتوان یک سازمان را با همت نهادهای نظارتی کنترل و
سالم کرد و اداره کل بازرسی شهرداری شیراز باید با تکیهبر بدنه کارشناسی ،متخصص
و آموزشدیده بر مجموعه مدیریت شهری نظارت کند تا اطمینان و اعتماد شهروندان
نسبت به شهرداری افزایش یابد .نایبرئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شورای شهر نیز در آیین تکریم و معارفه مدیرکل بازرسی شهرداری شیراز عنوان کرد:
این اداره کل از دو حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی تشکیل شده است که
در حوزه بازرسی باید به سمت پیشگیری و جلوگیری از وقوع تخلفات برویم .در حوزه
رسیدگی به شکایات مردمی نیز جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و رسیدگی
به خواســتههای آنان است که باید بهمنظور افزایش رضایت شهروندان در این حوزه
تالش کنیم .سیروس پاکفطرت بیان کرد :انتخاب نیروهای توانمند بدنه شهرداری
بهعنوان مدیران مجموعه مدیریت شهری اقدامی قابلتحسین از سوی شهردار شیراز
و در جهت شایستهساالری است.
مدیرکل بازرسی شهرداری شیراز نیز در این آیین گفت :بازرسی باید بدنهای متشکل
از کارشناســان و متخصصین داشته باشد تا نواقص را ببیند ،عملکرد واحدها و جریان
امور را با قوانین و مقررات تطبیق دهد و جامعترین و دقیقترین گزارش را به اطالع
مدیر ارشــد مجموعه برساند .اینگونه است که مجموعه بازرسی میتواند با نظراتش
در تصمیمگیری برای اصالح امور مؤثر واقع شود .محمد فاضل صارمیزاده بیان کرد:
تالش خواهم کرد با اصالح امور؛ اطمینان خاطر و رضایتمندی شهروندان را نسبت به
مجموعه شهرداری افزایش دهم.

رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز:

شهرداری در پروژههای سرمایهگذاری خود را شریک سرمایهگذار میداند

رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شــهرداری شیراز تأکید کرد :شهرداری شیراز
فروش زمین به ســرمایهگذار را بیالن کاری ســرمایهگذاری نمیداند بلکه شهرداری در پروژههای
ســرمایهگذاری خود را شریک سرمایهگذار دانســته ،از ابتدای کار در کنار سرمایهگذاران خواهد بود
و این امر شــهرداری را ترغیب میکند که در یک بازی برد برد با ســرمایهگذار به منافع مشترک دو
طرف بیندیشد .علیرضا شاهرخیان در نشست هماندیشی با جانشین وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و
دارایی استان و نایبرئیس مرکز سرمایهگذاری فارس اظهار کرد :شروع کار سازمان سرمایهگذاری و
مشارکتهای مردمی با بسترسازی و شفافسازی پروژههای مشارکت ،تعیین مالکیت پروژهها و تأمین
و تعیین و پیگیری مجوزهای سرمایهگذاری در محل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی
و شهرداری شیراز همراه بوده است.
رئیس ســازمان سرمایهگذاری و مشــارکتهای مردمی شهرداری شیراز به نقش مهم مرکز خدمات
ســرمایهگذاری در برگزاری جلسات هماندیشی و تسهیل امور ســرمایهگذاری و ارتقاء و هماهنگی
بین دستگاهی و بهبود مستمر فرایندهای بین دستگاهی در سیستم پنجره واحد سرمایهگذاری اشاره
کرد و افزود :دو ســازمان ســرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شــهرداری شیراز و مرکز خدمات
سرمایهگذاری فارس یک هدف مشترک دارند و فعالیتهای مشترک دو سازمان آینده بسیار روشنی
خواهد داشت.
شــاهرخیان به مصادیق وجود مدیریت یکپارچه در شــهرداری برای امور سرمایهگذاری همراستا با
مدیریت ســرمایه در شهر در ســطح و سطوح مختلف اشــاره کرد و در خصوص روند تشکیل یک
پروژه ســرمایهگذاری افزود :با دستور شهردار شــیراز کلیه فعالیتهای سرمایهگذاری در بخشهای
مختلف شهرداری به متولیگری سازمان ســرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی بهصورت متمرکز

تعیین تکلیف میشــود و این فرایند بهگونهای است که پس از تصویب فعالیتهای سرمایهگذاری در
سازمان قدمهای بعدی سرمایهگذاری ازجمله صدور پروانههای ساختمانی و مجوزها ،فراخوان و دیگر
امور مربوطه در ســازمان و زیر نظر ســه حوزه معاونت مالی و اقتصادی ،معاونت فنی و شهرسازی،
مدیریت حقوقی و امالک با تعامل مشــترک پیگیری میشود و به سرانجام خواهد رسید .وی با ابراز
امیدواری این مراحل را گام نخست برای شروع فعالیتهای بزرگتر سرمایهگذاری در کلیه عرصهها
دانست و گفت :ازجمله آوردههای شهرداری اختصاص زمین و مجوز است که در پروژههای موضوعی
مانند پروژههای خدماتی یا در زمینه  ITو دیگر زمینهها ،مشارکت و آورده شهرداری تعیین خواهد شد.
رئیس ســازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز با اشاره به اینکه اجارهداریها
یکی از منابع درآمد شهرداری است و در دوران بهرهبرداری میتواند زیر نظر واحد تشخیص و وصول ویژه به سرمایهگذاران و القا امنیت مالی و سرمایهگذاری در ایران ازجمله راههای جذب سرمایه گزار
درآمد اداره شود ،گفت :در صورت آماده بودن بستههای سرمایهگذاری باید در طول زمان بسیار کم با است ،افزود :تولید ،رشد اقتصادی ،اشتغال و کمک به رفاه که همانا اهداف دستگاههای اجرایی است
سرمایهگذار به قرارداد رسید ضمن اینکه صدور مجوز بینام ازجمله مشوقهای سرمایهگذار خواهد بود .با اهتمام و جذب سرمایهگذار انجام خواهد شد .جانشین وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
فارس در ادامه پیشنهاد عضویت در شورای مشورتی سرمایهگذاری شهرداری شیراز را ارائه داد و تأکید
کرد :از پروژههای حوزههای ســرمایهگذاری ازجمله توریســم سالمت ،پروژههای گردشگری و  ...با
رشد اقتصادی و اشتغال با اهتمام و جذب سرمایهگذار انجام خواهد شد
جانشــین وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان فارس نیز در این نشســت شــهرداری را حمایت و پشتیبانی هر دو سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی و مرکز خدمات سرمایهگذاری
کلیدیترین دستگاه اجرایی و نهاد غیردولتی و تأثیرگذار در زندگی شهروندان و رشد و توسعه اقتصادی فارس حمایت خواهند کرد.
استان دانســت و گفت :معتقدم کالنشهر شیراز میتواند متولی و پیشرو در رشد و توسعه اقتصادی دایی با بیان اینکه ایجاد زیرساختهای مناسب سرمایهگذاری توسط سازمان سرمایهگذاری پایهگذار
استان باشد .دایی ضمن یادآوری تجربه همکاری مشترک با شهرداری شیراز در نمایشگاه فرصتهای فعالیتهای خوب سرمایهگذاری آتی خواهد بود ،اظهار کرد :پیشنهاد میشود جلسه مشترک هماندیشی
ســرمایهگذاری گفت :باید تمام فرصتها را در قالب بسته آماده و سرمایهگذاران را با توجه به میزان بین شورای هماهنگی دستگاههای تابع وزارت اقتصاد با حضور شهردار و معاونین شهرداری کالنشهر
سرمایه آنها با پروژههای طبقهبندیشده مشخص و تعیینشده جذب کرد .وی با بیان اینکه اهمیت شیراز برای همکاریهای بعدی برگزار شود.
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پنجمینجلسهعمومیهیئتامنایمجمعخیرینشهرسازوفرهنگسازشیرازبرگزارشد

،،

فرهنگ الهی
کمک به دیگران باید
روزبهروز در جامعه
اسالمی ما تقویت شود
زیرا بنا بر سفارشات
الهی ،هدیه باید با محبت
و مهر اهدا شود و چه بهتر
که هدایای نیازمندان در
سراهای فرهنگ مهربانی
جمعآوری و با محبت به
آنها اهداء شود

،،

مجمع خیرین فرصتی در راستای ارتقای فرهنگی شیراز
هفته گذشــته پنجمین جلسه عمومی هیئتامنای مجمع
خیرین شهرساز و فرهنگســاز شیراز برگزار شد .در این
جلسه تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) با حمایت از ایجاد
سراهای مهربانی در شیراز افزود :فرهنگ الهی کمک به
دیگران باید روزبهروز در جامعه اســامی ما تقویت شود.
شهردار شــیراز نیز مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز
شــیراز را «ظرفیت و فرصتی در راستای ارتقای فرهنگی
شــیراز» عنوان و از مردم دعوت کرد که در این کار خیر
شــرکت کنند .همچنین رئیس شورای شهر با بیان اینکه
مجمع خیرین شهرســاز و فرهنگساز «قدمهای مهمی
در راستای توســعه فرهنگ برداشته است» ،این اقدامات
مجمع را همسو با رویکرد انسانمحوری مدنظر مدیریت
شهری دانست که میتواند ارزشبخشی را به شهروندان
منتقل کند.

،،

شهرداری وظیفه
بسترسازی و همکاری
مشترک با مجمع خیرین
و خیران برای به محقق
شدن ایدهها و اهداف
آنها را دارد و مجمع
خیرین شهرساز و
فرهنگساز طی سالهای
گذشته توانسته اقدامات
ارزشمندی در حوزه
فرهنگی انجام دهد

،،

،،

مجمع خیرین شهرساز
و فرهنگساز قدمهای
مهمی در راستای توسعه
فرهنگ برداشته است.
ما معتقدیم این اقدامات
با شعار شورا و شهرداری
که رویکرد انسانمحوری
دارد همسو است و
میتواند ارزش بخشی
را به شهروندان
منتقل کند

،،

در این جلســه تولیت معظم آستان مقدس حضرت احمد
بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) ،با تأکید بر اینکه خیرین
شــیراز همواره در کمــک به دیگران پیشــگام بودهاند،
اظهار کرد :ایران اســامی وطن همهی ماســت اما این
خصوصیت را ما در ســنواتی که مجامع خیرین یکی پس
از دیگری در سومین حرم اهلبیت (ع) بنیانگذاری شده
است در شهروندان شیرازی بیشتر شاهد بودهایم .نماینده
مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری در پنجمین
جلســه عمومی هیئتامنای مجمع خیرین شهرســاز و
فرهنگساز شیراز که با حضور شهردار و اعضای شورای
شهر شیراز و جمعی از خیرین برگزار شد ،خاطرنشان کرد:
مردم خیر شیراز گوی سبقت در کمک به هم نوعان را از
هم ربودهاند و هرگز از اینکه به سمت انجام کارهای خیر
هادی دیگران باشند را مضایقه نکردهاند .آیتاهلل دستغیب
در ادامه با قدردانی از توجــه خیرین نیکاندیش به امور
خیر ،افزود :شــیرازیهای عزیز و در یک معنا فارسیها
همیشــه در امور خیر پیشــتاز بودهاند هرچند همه ایران
اســامی وطن ما است اما مشارکت مردم فارس در امور
خیر مثالزدنی است.
رئیس هیئتامنای مجمع خیرین شهرســاز و فرهنگساز
شــیراز با بیان اینکه ما مکتبی داریم که فرهنگ جامع با
ابعاد بســیار گســترده دارد ،تصریح کرد :اگر دیگران هم
بهــرهای دارند از ایــن مکتب اســتفاده کردهاند و از آن
گرفتهاند ،حتی اگر به نام خودشــان ثبت کرده باشــند.
آیتاهلل دستغیب با تأکید بر اینکه گام نخست در فرهنگ
اسالمی این است که همهچیز را از خدا بدانیم ،بیان کرد:
هرکار خیر و هر انفاقی و هر رســیدگی به کار دیگران و
هر توفیقی ،همه از خدا اســت و تأکید اسالم ،کمک به
نیازمندان و تکریم و مهربانی کردن به یکدیگر اســت و
این مهم باید بیشازپیش موردتوجه قرار گیرد .مســئول
معظم حوزه علمیه رضویه شــیراز با اشاره به اینکه امروز
در جامعه نیازمند ارتقاء بینش افراد و سطح معلومات آنها
هستیم ،عنوان کرد :یکی از روشها برای رسیدن به این
هدف ،ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی اســت که در
این زمینه زیاد توصیه میشــود .تولیت آســتان حضرت
شــاهچراغ (ع) با اشــاره به اینکه خداوند دین خود را با
کتاب آسمانی بر مردم نازل کرده است ،افزود :اگر کتابی
که برای مطالعه انتخاب میشود بدون آگاهی و مشورت
باشد و کتاب خوبی نباشد تضییع وقت شده است.
آیتاهلل دســتغیب با تأکید بر اینکــه صداقت و امانت دو
نکته مهم و سفارش شــده از سوی دین اسالم است ،بر
ملزم دانســتن افراد بر صدق و امانــتداری تأکید کرد و
گفت :بســیاری از مشکالت جامعه از عدم رعایت این دو
مهم نشــئت میگیرد و اینها حتی از نماز شب و تهجد
هم مهمتر اســت و باید رعایت ایــن دو نکته در جامعه
به فرهنگ تبدیل شود .رئیس هیئتامنای مجمع خیرین
شهرساز و فرهنگســاز فارس ،توجه به ترویج فرهنگ

عکسها :اشکان پردل

فرهنــگ الهی کمک به دیگــران در جامعه
تقویت شود

رعایت حقــوق و توجه به نظم در جامعه را توســط این
مجمع ضروری دانســت و تأکید کرد :ایــن موارد ،مورد
تأکید و ســفارش دین و فرهنگ دینی ما اســت که باید
برای نهادینه کردن آنهــا در جامعه بیشازپیش تالش
شــود .آیتاهلل دستغیب با اشاره به شــعار شهردار شیراز
مبنی بر توســعه شیراز با محوریت انسانها ،تصریح کرد:
توجه به فرهنگ جامعه و ایجاد فرهنگســراها و سراهای
فرهنگ مهربانی و ترغیب مردم به اهدای وســایلی که
در منــزل به آن نیــاز ندارند و جلوگیــری از انبار کردن
آنها و تأمین نیاز دیگر شــهروندان با استفاده از همین
وســایل را ازجمله اقدامات خوب مجمع خیرین شهرساز
و فرهنگساز دانســت .حضرت آیتاهلل دستغیب افزود:
ایجاد سراهای فرهنگ مهربانی در حال حاضر بهصورت
رسمی باعث شده متولیان امر ،روزبهروز با افکار نو ،زمینه
مشــارکت افراد بیشــتری را در امور خیر فراهم کنند و
باوجوداین ســراها نهتنها کمکهــای مردمی جمعآوری
میشــود بلکه عالوه بر تأمین نیاز دیگران و پیشــبرد و
تحقق اهداف مجمع ،احساس شادمانی در مردم هم ایجاد
میشود .تولیت حرم حضرت شاهچراغ (ع) در پایان تأکید
کــرد :فرهنگ الهی کمک به دیگــران باید روزبهروز در
جامعه اسالمی ما تقویت شود زیرا بنا بر سفارشات الهی،
هدیه باید با محبت و مهر اهدا شود و چه بهتر که هدایای
نیازمندان در ســراهای فرهنگ مهربانی جمعآوری و با
محبت به آنها اهداء شود.

مدیریت شــهری طی ســال آینده تــاش خواهد کرد
پارکهای بزرگ را هم با همکاری شــهروندان اداره کند
و همیاران مهربان فضای سبز میتوانند نقش اصلی را در
اداره پارکها بر عهده داشته باشند.
اسکندرپور با اشاره به احداث سراهای مهربانی در مناطق
مختلف شــهرداری افزود :در این سراها تالش میکنیم
عالوه بر رقم زدن حس هماهنگی ،همزیستی و همکاری
بین شهروندان؛ برای هدایای آنها نیز برنامهریزی کنیم.
درواقع میتوان گفت که سراهای مهربانی نمایشگر لوح
لطیف فرهنگ ایرانی و مردم فارس و شیراز هستند .وی
راهکار حل معضل ترافیک در کالنشــهرها را غلبه نگاه
نرمافزاری و توسعه فرهنگ ترافیک دانست و خاطرنشان
کرد :حتی با وجود ســاخت تقاطعات و پلهای متعدد اگر
فرهنگ شهروندی در حوزه ترافیک ارتقا پیدا نکند ،مشکل
ترافیک حل نخواهد شــد .در این راســتا یاوران مهربان
ترافیک به همت مجمع خیرین شهرســاز و فرهنگساز
ضمن حضور در خیابانهای اصلی شهروندان را به رعایت
قوانین ترافیکی دعوت میکنند و تاکنون توانستهاند تأثیر
مثبتی بر توسعه فرهنگ ترافیک بگذارند .شهردار شیراز با
بیان اینکه مجمع خیرین در حوزه ساختوساز نیز اقدامات
مناســبی انجام داده ،افزود :این مجمع در زمینه توســعه
فضای فرهنگی نیز تاکنون پیشــرفت بسیار خوبی داشته
و این فضاهای فرهنگی اجتماعی طی سالهای آینده به
مرحله بهرهبرداری خواهند رسید.

رویکرد شهرداری توسعه فرهنگ شهروندی
است

برای ســاختن شهر انســانمحور نیازمند
مشارکت شهروندان هستیم

شهردار شــیراز نیز در حاشیه نشست هیئتامنای مجمع
خیرین شهرســاز و فرهنگساز شــیراز با اشاره به اینکه
رویکرد شــهرداری در حوزه فرهنگی رشــد و توســعه
فرهنگ شــهروندی اســت ،افزود :با انجام اقداماتی در
ایــن حوزه تالش داریم طی ســالهای آینده شــیراز را
بهعنوان شهری که در زمینه فرهنگی پیشرفت چشمگیر
و مناسبی داشــته معرفی کنیم .حیدر اسکندرپور با بیان
اینکه شــهرداری وظیفه بسترسازی و همکاری مشترک
بــا مجمع خیرین و خیران برای به محقق شــدن ایدهها
و اهداف آنهــا را دارد ،افزود :مجمع خیرین شهرســاز
و فرهنگســاز طی سالهای گذشــته توانسته اقدامات
ارزشمندی در حوزه فرهنگی انجام دهد.
شهردار شــیراز یکی از مؤلفههای فرهنگ شهروندی را
حفظ و نگهداری فضای ســبز دانســت و افزود :مجمع
خیرین شهرساز و فرهنگساز با تشکیل همیاران مهربان
فضای ســبز توانسته در این عرصه قدم بگذارد .مجموعه

رئیس شورای شهر شیراز نیز در این نشست اظهار داشت:
مجمع خیرین شهرســاز و فرهنگساز که برای نخستین
بار در شیراز تشکیل شد قدمهای مهمی در راستای توسعه
فرهنگ برداشته و میتواند بیش از این در فرهنگسازی
مؤثر باشد .معتقدیم این اقدامات با شعار شورا و شهرداری
که رویکرد انســانمحوری دارد همســو است و میتواند
ارزش بخشی را به شهروندان منتقل کند .سید احمدرضا
دســتغیب با بیان اینکه اگر شهر خالی از سکنه باشد این
شهر شهری برای زندگی نیست گفت :شهر را مردمانش
تشــکیل میدهند و حضور مردمان به شهر معنا میدهد،
ازایــنرو هر خدمتی را که ارائــه میدهیم باید در جهت
افزایش رضایت شهروندان باشد .وی با بیان اینکه باید به
سمتی برویم که مردم در ساخت شهر مؤثر باشند ،افزود:
برای ساختن شــهر انسانمحور نیازمند مشارکت و یاری
شــهروندان هستیم و معتقدم آبادانی ،زیباسازی و خدمت
به شهروندان اجری بینهایت دارد.

 25پروژه مجمع خیرین در دست اجرا

مدیرعامل مجمع خیرین شهرســاز و فرهنگساز شیراز
نیز در این مراســم گفت :هماکنون  25پروژه کوچک و
بزرگ توســط خیران شهرساز و فرهنگســاز در شیراز
اجرا میشــود .ســید عبدالرضا دســتغیب بیان کرد :در
حال حاضر دو پروژه بزرگ توســط نیکاندیشان مجمع
خیرین شهرســاز و فرهنگســاز در حال اجرا است که
شــامل زمین چمن چندمنظوره ورزشی ماهان در منطقه
مهدیآبــاد بهعنوان کم برخوردارترین منطقه شــیراز با
هزینهای بالغبر چهار میلیارد تومان و مســجد الغدیر در
بوســتان دراک نیز با هزینهای بالغبر ســه میلیارد تومان
است.
وی بــه دســتاوردهای دیگر مجمع خیرین شهرســاز و
فرهنگساز شیراز اشــاره و تصریح کرد :ایجاد سراهای
یار مهربــان یکــی از محورترین اقدامــات فرهنگی و
اجتماعی این مجمــع بود .همچنیــن بهمنظور افزایش
میزان زمان مطالعه شــهروندان طــرح جدیدی با عنوان
پیوند بــا کتاب آغاز شــده که کتابهــا در مکانهای
عمومی قرار داده میشــود تا مردم هم بتوانند از آن بهره
ببرند.
دســتغیب از دیگر فعالیتهای مجمع خیرین شهرساز و
فرهنگساز شــیراز را فعال شــدن همیاران فضای سبز
دانســت و گفت :نیروهــای داوطلب در ایــن زمینه به
فرهنگســازی در خصوص حفــظ و نگهداری از فضای
ســبز میپردازند .مدیرعامل مجمع خیرین شهرســاز و
فرهنگساز شــیراز خاطرنشان کرد :در سراهای فرهنگ
مهربانی که شــامل چهار سرا است در این مدت دو سال
بالغبــر  350هزار اقالم ازجمله لباس ،کتاب ،لوازم منزل،
دارو ،مواد غذایی ،اســباببازی و ...به مردم اهداء شد که
این نشــان نشــاندهنده مهربانی ،محبت و نوعدوستی
مردم است.
در پنجمین جلســه عمومی عــادی هیئتامنای مجمع
خیریــن شهرســاز و فرهنگســاز شــیراز ،انتخابــات
هیئتمدیره برگزار و به ترتیب ســید عبدالرضا دستغیب،
علینقی مصلح شــیرازی ،محمد طاهری ،محمدحسین
گلریزخاتمی ،سیروس پاکفطرت ،احمدرضا جوکار ،علی
نویدگویــی و مهرداد خائف بهعنوان هشــت عضو جدید
هیئتمدیره انتخاب شــدند تا با حضور حیدر اسکندرپور
شهردار شــیراز تعداد هیئتمدیره مجمع خیرین شهرساز
و فرهنگساز به  9نفر برسد .همچنین بعد از رأیگیری،
محمدصادق ادیب نیز بهعنوان بازرس ،غالمرضا افسری
و کاظم محمدی نیز بهعنوان اعضای علیالبدل انتخاب
شدند.
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هدفمدیریتشهریهوشمندسازیشیراز
با رویکرد انسانمحوری است

شــهرداری شــیراز آماده پاســخگویی
الکترونیکی مرحله نخســت از چهار مرحله
دریافت استعالم

اسکندرپور با اشــاره به اینکه بر اساس آمارها در حال
حاضــر  ۸۵درصــد از مراجعات مردم به شــهرداری
برای دریافت پاسخ استعالم اســت ،افزود :در راستای
استقرار پاســخگویی الکترونیکی به اســتعالمها باید
برخی از فرآیندها و آییننامهها اصالح و بهروز میشد.
پاســخگویی الکترونیک به درخواستهای شهروندان
در چهار مرحله برنامهریزی شــده که مرحله پایانی آن
صدور پروانه ساختمانی است از درون منزل شهروندان
اســت .اســکندرپور تصریح کرد :امروز با افتخار اعالم
به همت ســازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
شهرداری شیراز از اطلس خاکهای کالنشهر شیراز
در همایش بزرگداشت روز جهانی خاک رونمایی شد.
رئیس ســازمان ســیما ،منظر و فضای سبز شهری
شهرداری شیراز در این همایش که با حضور معاون
خدمات شــهری شهرداری و اســاتید متخصص در
تاالر اســتاد هودی بوستان آزادی برگزار شد ،اعالم
کرد :بهمنظور تهیه این اطلس از خاک فضای ســبز
دشت شیراز نمونهبرداری شده و با تکنیک زمین آمار
نقشه کیفیت و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
شیراز در یک اطلس گردآوری شده است.
جهانبخش میرزاوند با اشاره به لزوم مدیریت ،اصالح
و غنیســازی خاک فضای سبز شــهری ،افزود :در
این راستا شــهرداری شیراز اقدام به راهاندازی چهار
سایت غنیسازی خاک با مواد آلی کرده و دو سایت
دیگر نیز در دســت بهرهبرداری دارد .خاک حاصل
از خاکبرداریهای سطح شهر پس از نمونهبرداری
و مشخص شدن نمونههای باکیفیت به سایتهای
غنیسازی منتقل میشوند .در این سایتها به خاک
مواد آلی ،کمپوســت و کود حیوانی اضافه و سپس
در فضای سبز شهر شیراز از خاک غنیشده استفاده
میشود .وی در این همایش با بیان اینکه استفاده از
خاک غنیشده منجر به حفظ شادابی و افزایش طول
عمر فضای سبز شهری میشــود ،گفت :بهمنظور
حفظ و توسعه فضای سبز شیراز ،ممیزی فضای سبز
شهری ،احصای منابع آب و برنامهریزی برای تأمین
آب فضای سبز شهری در دستور کار شهرداری قرار
گرفته است.
رئیس ســازمان ســیما ،منظر و فضای سبز شهری
شــهرداری شــیراز با اشــاره به رویکــرد مدیریت
شهری مبنی بر شهر انسانمحور و توجه به مسائل
زیستمحیطی و فضای ســبز ،خاطرنشان کرد :بر

میکنــم که شــهرداری شــیراز آمادگــی الزم برای
پاسخگویی الکترونیکی مرحله نخست از چهار مرحله
دریافت اســتعالم را دارد .بر این اســاس شــهروندان
میتوانند جهت اخذ اســتعالم ملک خود بدون مراجعه
به شهرداری و دفاتر پیشــخوان از طریق تلفن همراه
اقدام و پاســخ الزم را دریافت کند .شــهردار شیراز با
اشــاره به اهمیت پاســخگویی الکترونیک به استعالم
امالک تصریح کرد :این امر منجر به کاهش مراجعات
شهروندان به شــهرداری ،تسریع در زمان پاسخگویی،
تکریم اربابرجوع و شفافیت امور میشود .اسکندرپور
در انتهــا خطاب بــه فعالین عرصه علــم و فناوری و
صاحبان شرکتهای دانشبنیان ،گفت :شهرداری شیراز
در کنار تمامی شــرکتهای دانشبنیانی که جهت باال

بردن کیفیت زندگی شهروندان تالش میکنند ،حضور
دارد و آمادگی دارد این بخش را حمایت کند تا روزهای
بهتری برای مردم شیراز رقم بخورد.
رونمایــی از اپلیکیشــن ســازمان فاوا
شهرداری

رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری
شــیراز نیز در بازدید شهردار شیراز از غرفه این سازمان
در هفدهمین نمایشــگاه بینالمللی الکامپ با اشاره به
رونمایی از اپلیکیشن سازمان فاوا گفت :با استفاده از این
اپلیکیشن تمامی خدمات الکترونیکی که سازمان فاوا به
مجموعه شهرداری و شهروندان ارائه میکند ،بهصورت
یکپارچه خواهد بود .سعید حیدری ارائه این اپلیکیشن را

همایش بزرگداشت روز جهانی خاک برگزار شد

رونمایی از اطلس خاکهای کالنشهر شیراز
اســاس این رویکرد شــهر باید برای رفاه و آسایش
شهروندان ساخته شود و قابل زیست برای آیندگان
و برقراری توســعه پایدار باشد .از شاخصههای شهر
قابل زیست میتوان به پاکی هوا ،محیطزیست سالم
و سالمت شهر اشاره کرد و در بهبود این شاخصها
خاک نقشی اساســی دارد .ازاینرو حفاظت از خاک

اســت .البته حفاظت از خاک و توجــه به آن امری
بین بخشی اســت که نهادهای متولی و گروههای
مردمنهاد و دانشگاهیان باید در کنار هم در راستای
تبیین اهمیت خاک و توجه به آن بکوشند.
این عضو پیشــین انجمن خاکشناسی ایران تبیین
اهمیت حفاظــت از خاک را برای مــردم ضروری

و غنیســازی آن از اهمیت باالیی برخوردار است.
میرزاوند با بیان اینکه حفاظت از خاک و حفظ کیفیت
آن اهمیتی جهانی دارد ،گفت :در این راســتا قانون
خاک در مجلس شــورای اسالمی در حال تصویب

دانست و افزود :مردم شیراز با کاشت درخت و احداث
باغ شیراز را شهر گلوبلبل کردهاند ،ازهمینرو بدون
مشارکت شهروندان و مدیریت علمی و فنی امکان
مدیریت بهینه فضای سبز وجود ندارد .بر این اساس

نخستین جشنواره شهر ایمن در شیراز برگزار میشود

افتتاح سه ایستگاه جدید آتشنشانی در دهه فجر

رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
شیراز از برگزاری جشــنواره بزرگ شهر ایمن برای
نخستین بار در کشــور با مشارکت شهروندان و در
هشت حوزه ادارات ،مدارس ،کارخانهها و کارگاهها،

طی حکمی از ســوی شهردار شــیراز محمود رجایی جانباز 70
درصد با سابقهی  70ماه حضور در جبهه ،بهعنوان مشاور امور ایثارگران
و جانبازان منصوب شد .در این حکم حیدر اسکندرپور با توجه به تعهد
و تخصص رجایی و همچنین به جهت شــناخت از حوزههای ایثار و
شــهادت ،رجایی را به سمت «مشــاور در امور ایثارگران و جانبازان»
تعیین و منصوب کرد .اسکندرپور ابراز امیدواری کرد که با تعامل با سایر
دستگاههای درون و برونســازمانی ،اقدامات مؤثری در جهت ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت ایجاد شود ،با پیشزمینههای الزم ،روحیه نشاط
و شادابی بین کارکنان و خانواده معزز شهدا ،جانبازان و ایثارگران ارتقا
یابد و مشاور امور ایثارگران و جانبازان پیگیر امور آنها باشد.

عکس :اشکان پردل

شــهردار شــیراز در آیین افتتاح هفدهمین نمایشگاه
بینالمللی الکامپ گفت :مجموعه مدیریت شــهری با
در پیش گرفتن رویکرد انسانمحوری ،هوشمندسازی
شهر شــیراز را هدف خود قرار داده و برای تحقق این
هدف در نخســتین گام اقدام به تشکیل ستاد هوشمند
سازی متشکل از مدیران شایسته و متخصصین کرده
است .حیدر اسکندرپور در این آیین که با حضور معاون
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،سرپرست استانداری
فارس ،مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان
فارس و جمعی از اعضای شورای شهر شیراز برگزار شد،
با بیان اینکه هوشمندسازی شهرها نیازمند فراهم شدن
زیرساختهای اساســی و طی مسیری طوالنی است،
افزود :رشد و توســعه استفاده از فناوریها زمانی برای
ما مهم است که کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهد.
ازایــنرو ما نیز به دنبال ارتقای زندگی در کالنشــهر
شیراز هســتیم و تالش داریم گامهای بلندی در این
زمینه برداریم.

مشاور امور ایثارگران و جانبازان
شهردار شیراز منصوب شد

مجتمعهــای تجاری ،مناطق یازدهگانه شــهرداری
شــیراز ،هتلهــا و مراکز اقامتی ،مراکــز درمانی و
شــهروند برتر در حوزه ایمنــی در نیمه دوم آذرماه
خبــر داد .محمدهادی قانع با اشــاره به انجام بیش
از  ۱۰هــزار عملیات اطفایی و امــدادی طی هفت
ماه گذشته در این کالنشــهر ،گفت ۹۰ :درصد از
آتشســوزیهای این مدت به علــت عدم رعایت
نکات ایمنی بوده است که از همینرو کمیته ویژهای
برای آسیبشناسی علل حوادث ناشی از عدم رعایت

موارد ایمنی و آتشســوزیهای ناشی از آن تشکیل
خواهد شــد .قانع با اشاره به بازدید از دودکش ۵۰۰
منزل در سطح شهر برای کاهش گازگرفتگی با گاز
مونواکســید کربن در فصل پاییز و زمســتان افزود:
تاکنون آموزشهای الزم آتشنشانی به بیش از ۲۰
هزار نفر داوطلب داده شــده و برای  ۱۲هزار نفر از
آنها نیز پرونده رسمی تشکیل شده است.
محمدهــادی قانع با اشــاره به برگــزاری همایش
ملی رفتارشناســی حریق و لجستیک در فرماندهی

آغازی برای ارائه هر چه بهتر خدمات به شــهروندان و
نخستین گام در راستای رسیدن به پنجره واحد شهری
دانســت و تشریح کرد :پس از گام برداشتن در راستای
ایجاد پنجره واحد ســازمان فاوا که در قالب این برنامه
ارائه شده ،به ســمت پنجره واحد شهرداری شیراز گام
برمیداریم که موفقیت در این زمینه نیازمند همکاری و
همیاری حوزههای مختلف مجموعه شهرداری و نگاه
ویژه شــهردار است .پس از دســتیابی به پنجره واحد
شهرداری به ســمت ایجاد پنجره واحد شهری گام بر
خواهیم داشــت .وی اضافه کرد :با تحقق پنجره واحد
شهری ،شهروندان میتوانند رضایت و کیفیت مطلوب
زندگی بر اســاس هوشمند ســازی را احساس کنند و
بنیانهای ایجاد شهر هوشمند فراهم میشود.
معتقدم امروز با به ثمر رسیدن اقدامات و تالشهای
انجامشــده در حــوزه آب ،خاک و فضای ســبز و
محیطزیست شهری میتوان دوباره شیراز به شهرت
قبلی خود یعنی شــهر گلوبلبــل برگرداند .رئیس
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری
شیراز در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد :در
شهر شیراز حدود هزار هکتار از مجموعه باغات گروه
یک قصردشــت وجود دارد کــه  260هکتار از این
باغها توســط شهرداری تملک شده است .همچنین
بالغبــر دو هزار و  760هکتار بــاغ خصوصی300 ،
هکتار فضای ســبز مناطق نظامی ،دو هزار و 400
هکتار فضای ســبز در ارتفاعات و اراضی پیرامونی
شهر شیراز وجود دارد.
همایش بزرگداشت روز جهانی خاک با حضور رئیس
تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی ،جمعی
از اساتید دانشگاه ،مشــاور استانداری فارس ،رئیس
جهاد کشــاورزی استان و دانشــجویان رشتههای
محیطزیست ،کشــاورزی و  ...برگزار شد .همچنین
در این همایش تمبر یادبود دومین همایش اســتانی
بزرگداشت روز جهانی خاک و تمبر اطلس خاکهای
کالنشهر شیراز رونمایی و از پیشکسوتان و خادمین
علوم خاک و اساتید برجسته علوم خاک تقدیر شد در
بخشی از بیانیه مشترک روز جهانی خاک آمده است:
«روند کنونی تخریب خاک ،ظرفیت اســتفاده نسل
آینده از این نعمت الهــی را با خطر مواجه میکند؛
بنابراین برماســت که این سرمایه گرانقدر را پاس
داشته و با حفظ و بهرهبرداری صحیح از آن ،الطاف
خداوندی را شــاکر باشــیم .آنچه اکنون الزم است
آشنا ساختن عموم مردم با قلمرو خاک و معرفی آن
بهعنوان مادهای حیاتی است که میتواند پیوندهایی
از احساس مســئولیت را بیافریند تا ارزش این ماده
اسرارآمیز بیشازپیش روشن شود».
عملیات از  ۲۹بهمن تا یکم اسفند اظهار کرد :با آنکه
متولی ایمنی شهری هستیم اما قدرت اجرایی برای
اعمال جریمههایی مانند مهروموم واحدهای ناایمن
نداریم؛ از همینرو در تالشیم تا ضمانتهای اجرایی
ایمنی برای ضابطین قضایی آتشنشان ایجاد شود.
وی در بخــش دیگری از ســخنانش نویــد افتتاح
ایستگاه شهرک سعدی ،حسینیالهاشمی و نوسازی
ایستگاه مازون قشقایی در دهه مبارک فجر خبر داد
و گفت :مهمترین دغدغه ما در ســال  ۹۸پیشبینی
اعتبار ویژه برای بهسازی ایستگاهها جهت باال بردن
تابآوری آنها اســت .همچنین قرارداد خرید یک
پهباد نیز به انجام رســیده و هفته آینده با اســتقرار
در شیراز ،برای عملیات خاص استفاده خواهیم کرد.

آزمایش رایگان ایدز برای
آسیبدیدگان اجتماعی

رئیس اداره پیشــگیری و ساماندهی آســیب دیدگان اجتماعی
شــهرداری شــیراز گفت :از این به بعد اداره پیشــگیری و ساماندهی
آسیب دیدگان اجتماعی شیراز یکی از محلهای غربالگری و شناسایی
بیماری اچ.آی.وی خواهد بود و این آزمایش در این محل بهطور مداوم
و بهصورت رایگان برای آســیبدیدگان اجتماعی انجام خواهد شد .به
گفته آفرینی از این پس اداره پیشــگیری و ساماندهی آسیب دیدگان
اجتماعی شهرداری شیراز تبدیل به یکی از پایگاههای تشخیص اچ.آی.
وی در این شهر خواهد شد .آفرینی ادامه داد :افراد میتوانند همهروزه
در ســاعات اداری با مراجعه به محل ایــن اداره واقع در بلوار مدرس
نرسیده به پل غدیر نسبت به انجام آزمایش ایدز اقدام کنند.

همایش «خانواده موفق»
در شیراز برگزار شد

معــاون اجتماعی و مشــارکتهای مردمی ســازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشــی با اشــاره به برگزاری همایش خانواده موفق در
شــیراز گفت :در این همایش مهارتهای الزم برای تشکیل خانواده
موفق ،ویژگیهای ارتباطی و تفاوتهای فردی ،نگرش مثبت زوجین
نسبت به یکدیگر داشــتن تعهد ،وفاداری تفاهم و اعتماد متقابل بین
افراد خانواده ،مهندسی اختالفات خانوادههای موفق و ناموفق و قوانین
گفتگو ویژه زوجهــای جوان و والدین موردبحث قرار گرفت .همایش
رایــگان خانواده موفق با ســخنرانی رضا ناظــری و همکاری مراکز
مشــاوره همکار سازمان فرهنگی در ســالن صدرا و سینا برگزار شد و
مورد استقبال زوجهای جوان و خانوادهها قرار گرفت.

تصویب نرخ جدید خدمات ناوگان
حملونقل بار درونشهری

رئیس سازمان مدیریت حملونقل گفت :نرخ خدمات حملونقل
بار درونشــهری با ظرفیت بار مجاز و اخذ هزینه خسارتهای وارده
به معابر ،ابنیه و تأسیســات فنی ناشــی از حمل غیرمجاز بار در سال
 97تصویب شــد و به سازمان حملونقل بار شــهرداری شیراز ابالغ
شــد .محسن حدیقه جوانی گفت :این نرخنامه برای هفت رسته پیک
موتــوری ،وانتبار با ظرفیت بار مجاز تا یــک تُن ،وانتبار با ظرفیت
بار مجاز تا دو تــن ،کامیونت با ظرفیت بار مجاز تا  3.5تن و کامیون
از شــش تن به باال تنظیم و ابالغ شــده است .حدیقه جوانی با اشاره
به اینکه ســالیانه هزینه بسیار زیادی صرف مرمت ،تعمیر و نگهداری
زیرســاختهای شهری نظیر روسازی معابر و تقاطعات و ابنیه شهری
میشود ،یکی از مهمترین عللی را که موجب خرابی زودرس روسازی
معابر و تحمیل خســارت به آنها میشود ،اضافهبار انواع وسایل نقلیه
باری نسبت به بار مجاز عنوان کرد .به گفتهی او بهای خدمات اعالمی
از آذرماه  97اجرایی است و در صورت تخطی و عدم اخذ هزینهها برابر
نرخ نامه ،کلیه مسئولیتها متوجه شرکت خاطی خواهد بود.

هفته یادبود قربانیان سوانح ترافیکی
برگزار میشود

معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شیراز از برگزاری هفته
یادبــود قربانیان ســوانح ترافیکی در هفته منتهی بــه  ۲۲آذرماه در
شــیراز خبر داد .مجتبی زوربخش گفت :برگــزاری همایش بزرگ
قربانیــان تصادفات در بوســتان آزادی با حضور خانــواده قربانیان،
معلوالن ،متخصصــان و مدیران دســتگاههای متولی محور اصلی
برنامه هفته یادبود قربانیان ســوانح ترافیکی و دیدار با خانوادههای
قربانیان این حوادث اســت .وی با تأکید بــر اینکه آموزش فرهنگ
ترافیک و ایمنسازی معابر از اهداف مهم برنامه پیشگیری و کاهش
تصادفات رانندگی اســت ،افزود :طی هفته یادبود قربانیان ســوانح
ترافیکی در تئاترهای خیابانی و کمپینهای آموزشی اجرا و همچنین
در طول سال نیز مسائل فرهنگ ترافیک به دانش آموزان ،نوجوانان
و بزرگســاالن آموزش داده میشود .زوربخش کاهش  23درصدی
تصادفات برونشــهری شــیراز را مهمترین اتفاق سال  97در حوزه
پیشگیری دانست.
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گفتوگوی «شهرراز» با رئیس شورای شهر که بهتازگی نمایشگاهی از عکسهایش با عنوان «سفر و نظر» در شیراز برپا شد

ایجاد گالری و خرید آثار هنری از هنرمندان در دستور کار شورای شهر
عکسهایی هم از گوشه و کنار شهر شیراز در دست آمادهسازی
دارم که بهزودی در نمایشــگاه دیگری بهعنوان عکس شیراز
منتشر خواهد شد.

حسین مالکی

،،

شیراز گالری
و موزههای مشخصی
برای نمایش آثار
هنرمندانش ندارد.
از همینرو ایجاد گالری و
خریداری آثار هنری
از هنرمندان و ناشران
حتماً در دستور کار
شورای شهر
قرار میگیرد

،،

وقتــی مجری برنامه گفت :شــاید بســیاری از اینکه رئیس
شورای شهر شیراز عکاس خوبی است ،غافل بودهاند ،حاضران
در سالن جلســات طبقه پنجم هتل بزرگ شیراز برای دیدن
تصاویر رو گرفته بر ســهپایهها و دیوارهای نمایشگاه عکس
سفر و نظر که آثار ســیداحمدرضا دستغیب است؛ کنجکاوی
افزونتری نشان دادند .مجری درباره اهمیت عکس در طول
دوران ضمن اینکه میگوید قدیمها میگفتند که یک عکس
خوب بهتر از هزار نامه اســت ،این نکته را که در دیوان حافظ
حدود  14بار واژه عکس به کار گرفته شــده اســت ،بهعنوان
گویاترین دلیل اهمیت عکس بازگو میکند .نخستین نمایشگاه
عکس سید احمدرضا دستغیب که حاصل سفرهای او به مناطق
و کشورهای گوناگون در طول سالهای گذشته بوده است ،در
حالی هفته گذشته با حضور شهردار شیراز و جمعی از اعضای
شورا و مسئولین مجموعه شهرداری ،رئیس سازمان اسناد ملی
و کتابخانه مرکزی استان فارس و جمعی از خبرنگاران آغاز به
کار کرد که دو هنرمند شیرازی نیز در آن هنرنمایی و سخنرانی
داشتند .حسن صفری در این برنامه دو تصنیف قدیمی شیرازی
را به اجرا درآورد و مهدی فقیه پیشکســوت سینما و تئاتر هم
در سخنانی ضمن اشاره به اهمیت تعبیه مفاهیم انسانی در آثار
هنری مهم ،نیاز شیراز به زیرساختهای فرهنگی و مکانهای
بیشتر برای نمایش آثار هنرمندان شیراز را مورد تأکید قرار داد.
فقیه در سخنانش سید احمدرضا دستغیب را مسئول هنرمندی
دانســت که همیشــه در کنار مردم بوده و آثار او مثل خودش
دلنشین است .دستغیب نیز در این مراسم بر ضرورت توجه به
هنر در توســعه شهر و راهیابی نقش هنر در ژرفای معماری و
شهرسازی تأکید کرد .در حاشیه نمایشگاه مذکور که از  10تا
 15آذرماه جاری در ســالن وصال هتل بزرگ شیراز در جریان
بود ،گفتوگویی با سید احمدرضا دستغیب انجام دادم که با هم
میخوانیم.

شــهرراز  /الیحه افزایش آببهای شیراز برآمده از شرکت آبفا و الیحه
شهرداری شیراز مربوط به بررسی طرح تفصیلی سکونتگاه انجیره از میان
چهار دســتور کار شصتوچهارمین جلسه علنی شورای پنجم در حالی به
تصویب رســیدند که تقریب ًا همه اعضای شــورا بهتناوب درباره آنها به
اظهارنظر پرداختند .در این جلسه همچنین اعضای شورای اسالمی شهر
شــیراز از بانو «موغلی» مدیر دبیرستان نمونه دولتی یاس و دارنده رتبه
اول کشــور در برنامه تعالی مدیریت مدرســه و جایزه ملی کیفیت و اخذ
گواهینامــه اهتمام به کیفیت در دبیرســتان نمونه دولتی یاس در صحن
علنی شــورا تجلیل کردند .اما در شــصتوچهارمین جلسه علنی صحن
شورا ،شهرداری شــیراز دو الیحه ارائه کرد که پس از مباحث ارائهشده،
الیحهی بررســی طرح تفصیلی سکونتگاه انجیره با ارائه نظرات اعضای
شورا و نماینده فرمانداری ،توضیحات قائممقام شهردار شیراز و مدیرکل
شهرسازی شــهرداری مورد تصویب قرار گرفت .در این جلسه همچنین
مقرر شــد که الیحه دیگر شــهرداری در خصوص آییننامه اجرایی بند
 50تکالیف بودجه  97شــهرداری شیراز (تعدیل نیروی انسانی) بهمنظور
بهینهسازی منابع انســانی در جهت کاهش بخشی از هزینههای جاری
موجود برای بررســی بیشتر به کمیســیون برنامه ،بودجه ،امور حقوقی و
امالک شورا ارجاع تا پس از ارائه نظرات شهرداری و کمیسیون به صحن
علنی ارائه شود .همچنین در این جلسه طرح کمیسیون برنامهوبودجه ،در
بررسی دستورالعمل نحوه نظارت شورای اسالمی شهر شیراز بر شهرداری
و واحدهای تابعه نیز به کمیسیون تلفیق و هماهنگی شورا ارجاع تا پس از
بررسی بیشتر دوباره به صحن علنی شورا ارائه شود.
سهم شهرداری از الحاق سکونتگاه انجیره احصاء و صرف
همان سکونتگاه شود

رئیس کمیســیون معماری و شهرســازی در پاسخ به پرسشهای برخی
اعضای شورا (دهقانی ،پاکفطرت و دودمان) درباره الیحه طرح تفصیلی
انجیره یادآور شــد :ما در کمیسیون عمران سه طرح داشتیم که نخست
طرح تفصیلی ســکونتگاهی انجیره با نقشــه پیوست به آن بود که مورد
تائیــد اعضا قرار گرفت .نــوذر امامی افزود :توضیح دوم این اســت که
الحاق سکونتگاه انجیره توسط شهرداری نبوده و وزارت کشور بر اساس
تقسیمات کشوری آن را الحاق کرده است که ما بر اساس قانون باید برای
این سکونتگاه که جزو محدوده شیراز شده است طرح تفصیلی بنویسیم.
وی تأکید کرد :بر اساس قانون هر زمینی که به محدوده شهر الحاق شود،
درصدی از آن ســهم شهرداری میشود و به همین دلیل شهرداری باید
با مالکانی که زمینهای آنان وارد محدوده شــهر شیراز میشود ،مذاکره
و توافق کند تا سهم شهرداری احصاء و صرف همان سکونتگاه شود.

تعداد عکسهای عرضهشده در این نمایشگاه چند
قطعه است؟

در این نمایشگاه  113عکس عرضه شده است.

آیا شما در زمینههای دیگر هنری هم فعالیت دارید؟

من زمانی گرافیک کار میکردم و در خطاطی هم فعالیت داشتم؛
اما سالهاست که در این زمینه کاری نکردهام.
آیا آثاری هم از شــما در گرافیک و خطاطی وجود
دارد که در نمایشگاه عرضه شود؟

این نمایشگاه حاصل چند سال کار عکاسی است؟

سابقه برخی کارهای عرضهشده در این نمایشگاه تقریب ًا مربوط
به  10سال پیش است .البته عکسهای دیگری هم وجود دارد
که بین آنها تصاویری را که بتوان در نمایشــگاه نشــان داد،
میتوانستم انتخاب کنم .حدود صدها عکس هم که از مناطق
مختلف دنیا گرفتهام ،در دســترس نبود .بــا این حال امیدوارم
بهمرور بتوانــم دیگر عکسها را زنده کنم و به نمایش بگذارم،
زیرا هدفم این اســت که با برگزاری چنین نمایشگاههایی لذت
دیــدن بناها و اماکن تاریخی و شــهرهای مهم دنیا را به مردم
شهرم منتقل کنم.
عکسها را با چه دوربینی گرفتهاید؟

این عکسها با دوربین تخصصی و بخشــی نیز با گوشی تلفن
همراه عکسبرداری شده اســت .همهگونه دوربین در این کار
استفاده شده است.

به نظر میرســد دلمشغولی شــما در آثار این
نمایشگاه ،بیشتر نمای معابر و خیابانها ،و طبیعت
بیجان بوده است.

من مناظری را عکسبرداری کردم که با دیدن آنها حس خوبی
میگرفتم و لذت میبردم.
شما پیشینه عکاسی هم داشتهاید؟

بله ،من از حدود  14ســالگی عکس میگرفتم و سعی میکردم
عکسهای را بگیرم که از دیدن آنها لذت ببرم.
در بین آثار عکاسی شــما تصاویری را میبینیم
که قابلیت استفاده به شکل تابلو یا پوستر را دارند،
آیا این امکان وجود دارد که این عکسها تبدیل به
پوستر و به شکل عمومی عرضه شود؟

مــن همه این عکسهــا را به مردم شــیراز هدیــه میکنم.

«شهرراز» از شصتوچهارمین جلسه علنی شورای شهر گزارش میدهد

تصویب طرح تفصیلی سکونتگاه انجیره و الیحه آبفای شیراز
طرح تفصیلی بعد از تصویب در شــورای عالی شهرسازی
تائید شود

احمد تنوری رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورا نیز در رابطه با این
الیحه گفت :باید کار اساسی انجام دهیم وقتی طرح تفصیلی انجام میشود.
حتم ًا ســازمان فرهنگی روی طرح نظر بدهد و تأثیرات فرهنگی اجتماعی
این طرح را بررسی کند .ابراهیم صبوری نائب رئیس شورا نیز اظهار داشت:
به لحاظ حاکمیتی ســکونتگاه انجیره در محدوده شیراز قرار میگیرد ،اما
در نقشــه مشاور قسمتی هم بهعنوان رزرو برای الحاق به محدوده در نظر
گرفته شده است که باید دلیل آن مشخص شود .رئیس کمیسیون عمران
حملونقل شورا نیز دراینباره توضیح داد :طرح تفصیلی باید بعد از تصویب
در شــورای عالی شهرسازی تائید شــود .نواب قائدی افزود :مساحتی که
نائبرئیس شورا میگوید مساحت توسعهای و روستایی است؛ شهرداری باید
مالک آن قسمت را بخواهد و طرح در کمیسیون ماده پنج مجدداً تائید شود
و منافعی که از آن محل به دست میآید قطع ًا خرج همان محل خواهد شد.

سازمان شهرداریهای کل کشــور این روستا را به شهر
شیراز الحاق کرد

نماینده فرمانداری هم دراینباره یادآور شــد :مراحل الحاق روستا انجام
شــده ،اما درباره نظرات نائبرئیس شورا که چرا چنین اتفاقی افتاده؛ برابر
مصوبه شورای عالی شهرسازی هم شورا و هم شهردار و هم کارشناسان
حضور دارند و تبصره بند دو مربوط به شــهر و ماده  99اجازه به شــورا
میدهد که در طرحهای تفصیلی دخالت داشــته باشد .قائممقام شهردار
شــیراز هم درباره نظرات اعضای شــورا راجع به این الیحه توضیح داد:
انجیره یک روستا بوده و خصوصیات آبادی و روستا داشته است .در طرح
ساختار کالبدی شهر تائید شده که پنج سکونتگاه در اطراف شهر بهعنوان
نواحی سکونتگاهی در محدوده مادرشهر شیراز قرار گیرند .اسماعیل ارزانی
خاطرنشان کرد :سازمان شــهرداریهای کل کشور این روستا را بهطور
رســمی به شهر شــیراز الحاق کرد که کمتر از هزار نفر جمعیت و دارای
دبستان و مسجد و زمین ورزشی کوچک است.
تصویب طرح تفصیلی سکونتگاه انجیره

مدیرکل شهرسازی شهرداری شــیراز نیز یادآوری کرد :روی پنج هکتار
زمین در ضلع شــمال شرقی روستای انجیره حساســیت وجود دارد که
بهاحتمال بسیار زیاد در کارگروه امور زیربنایی حذف خواهد شد؛ زیرا این

خیر در این زمینهها اثری باقی نمانده است.

در زمینه ایجاد گالری و نمایشــگاههای عکس و
کمک به هنرمندان که در مراســم افتتاحیه مطرح
کردید ،آیا موضوعی در دســتور کار شــورا مطرح
خواهد شد؟

برپایی این نمایشــگاه عکس سبب شــد که شرایط هنرمندان
شــهرم را بیشتر درک کنم ،زیرا در شــیراز بهسختی توانستیم
 100عدد ســهپایه قــاب را برای این تعــداد عکس پیدا کنیم
که زیبنده شهر فرهنگی شیراز نیســت .ازآنجاکه برای برپایی
این نمایشگاه مکان مناسبی هم پیدا نکردم ،دریافتم که شیراز
گالری و موزههای مشــخصی برای نمایــش آثار هنرمندانش
ندارد .از همینرو این موضوع میتواند در دســتور کار شورا قرار
بگیــرد تا هم در زمینه ایجاد گالری و هم کمک به هنرمندان و
تشویق آنها کاری صورت گیرد؛ ازسویی خریداری آثار هنری
از هنرمندان و ناشران نیز حتم ًا در دستور کار شورا قرار میگیرد.

سکونتگاههای اطراف شهر فقط در رابطه با نرخ رشد طبیعی و پیشبینی
آینــده آن در نظر گرفته میشــوند .جواد بهادری افــزود :تنها بحثی که
شــهرداری دارد آن است که تحویل گرفتن خدمات و زیرسازی آن واقع ًا
هزینهبر است که میتواند حدود  50درصد از اراضی بهصورت انتفاعی در
اختیار شهرداری قرار بگیرد تا با درآمد آن هزینههای زیرسازی را جبران
کند؛ اما بعید میدانم که در مراحل بعدی تصمیمگیری آن قســمت ضلع
شمال شرقی را بپذیرند .پسازاین اظهارات سید احمدرضا دستغیب الیحه
پیشنهادی شــهرداری شیراز درباره طرح تفصیلی سکونتگاه انجیره را به
رأی گذاشت که درنهایت به تصویب اعضای شورا رسید.
تصویب الیحه آبفای شیراز

الیحه افزایش تعرفه آببهای شیراز موضوع سهم تبصره سه قانون ایجاد
تسهیالت برای توسعه طرحهای آب هم که از سوی شرکت آبفای شیراز
به شورا ارائه و به گفته رئیس شورا قبل از بررسی در صحن علنی بهصورت
دوفوریتی در کمیسیون تلفیق تائید شده بود ،پس از اظهارنظرهای متفاوت
درباره آن به رأی گذاشــته و درنهایت تصویب شد .در رابطه با این الیحه
چند عضو شــورا (دهقانی ،دودمان ،تنوری ،ناصری ،پاکفطرت و امامی)
پرسشهایی را مطرح کردند که نائب رئیس شورا ،مدیرعامل آبفای شیراز
و معاون امور مشــترکین وی توضیحاتــی را ارائه دادند که درنهایت این
دستور کار نیز به تصویب شورای اسالمی شهر شیراز رسید.
درآمد حاصله صرف ایجاد زیرســاختهای آب و فاضالب
شهری فرسوده شیراز میشود

سخنگوی شورای پنجم نیز در این زمینه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه
درآمد حاصله از این محل در حســاب جداگانهای پسانداز و تنها صرف
ایجاد زیرساختهای آب و فاضالب شهری فرسوده شهر شیراز میشود.
نواب قائدی درباره نرخ جدید آببهای شــهر شیراز یادآور شد :طبق این
مصوبه ،نرخ آببهای مشــترکانی که در ماه از صفر تا  20مترمکعب آب
مصرف میکننــد و با  25درصد افزایش به ازای هر لیتر یک ریال ارتقاء
یافته و به حدود لیتری پنج ریال رسیده است .وی افزود :نرخ یک لیتر آب
برای مشترکان دارای مصرف بین  20تا  40مترمکعب آب در ماه از  6و 4
دهم ریال به  9و  4دهم ریال رسیده و همچنین مشترکان پرمصرف که
در ماه بیش از  40مترمکعب آب مصرف میکنند نسبت به  21و  9دهم
ریال به ازای هر لیتر آب قبلی ولی با تصویب این طرح  18درصد بیشتر
و  25و نهدهم ریال پرداخت خواهند کرد .قائدی افزود :همچنین آببهای
واحدهای تجاری به ازای هر مترمکعب از  2هزار و  700ریال به پنج هزار
ریال افزایش یافته است.
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رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در گفتوگو با «شهرراز»

ساختفرهنگسرادرمناطق
کمبرخوردار در اولویت
شهرداری قرار گیرد
رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای اسالمی شــهر شیراز در
حسین مالکی گفتوگــوی اخیر خود با شــهرراز بهعنوان ناظر بــر فعالیتهای مطبوعاتی و
انتشاراتی شــهرداری از درگاه ارزیابی هفتهنامه شهرراز وارد شد و پیشنهادها و تذکراتی را
مطرح کرد .بهعنوانمثال تنوری معتقد است نشــریه شهرراز باید به مشکالت ورزشی شهر
هم بیشــتر بپردازد« .مث ً
ال در ســطح خانمها در لیگ برتر فوتسال دو تیم در لیگ برتر آقایان
لیگ یک و لیگ دو تیم داریم که باید وضعیت و خواستههای این تیمها از شورا و شهرداری را
در جلســه علنی اخیر در صحن شورا در بحث
آب بهاء ،طرحی به تصویب رسید که آببهای
مصارف غیرخانگی را افزایش داد .نظر شــما
درباره این طرح چیست؟

در ایــن طرح به باور من خالف قانــون ماده  132قانون
برنامه پنجســاله ســوم و همینطور آئیننامه همین ماده
مصوب سال  1380هیئت دولت تصویب شد که آببهای
مصارف غیرتجاری یعنی مصارف ورزشی ،فرهنگی ،هنری
و همــه اینها را یکجا بهصورت غیــر خانگی و هماندازه
یکدیگر دیدهاند؛ یعنی مغازهای که از صنف کمدرآمدتری
اســت در کنار صنف پردرآمد قــرارداد و بهطور مثال یک
مغازه خرازی را با طالفروشی و صرافی همجوار ،اندازه هم
دیده است که بنده و بعضی اعضای شورا مخالف بودند.

آیا این پیشنهاد آبفای شــیراز در کمیسیون
تلفیق و صحن علنی شــورا که خود شما هم در
آن حضور داشتید هم تصویب شده بود؟

این پیشــنهاد در کمیســیون تلفیق با پنج موافق و ســه
مخالف تصویب شده بود .البته تصویب آن در صحن شورا
اهمیت دارد .در رابطه بــا آب در صحن علنی من ،آقایان
موســوی و ناصری ،و خانم دودمان مخالف بودیم و آقای
امامی و خانم دهقانی با یک بخش موافق و با یک بخش
مخالف بودند .بقیه هم موافق بودند .البته آقای بنیزمانی
در مرخصی بود.

نظر شما دربارهی تصویب طرح درباره منطقه
انجیره چیست؟

در مورد تصویب طرح انجیره یک شکل مستطیل اضافی
بهعنوان محدوده ســکونتگاهی انجیره شــده اســت ،اما
چــرا بهعنوانمثال یک متر این ســوتر نه؟ هیچ توجیهی
دراینباره نمیشــود کــه چرا این نقشــه اینقدر ناهموار
اســت .چه میــزان تصویب این طرح ،اراضــی درون آن
را افزایــش قیمت میدهد و اتفاقــ ًا موجب کاهش قیمت
اراضــی بیرون از طرح میشــود .اینها مالحظاتی جدی
اســت که موافقان و مخالفان در این خصوص داشــتند.
مــن ،آقای صبــوری و خانم دهقانی به ایــن طرح رأی
مخالــف دادیم و بقیــه هم موافق بودند کــه به نظر من
دراینباره با موافقان ساکت و مخالفان طرح باید مصاحبه
شود.

درحال حاضــر گویا حدود  20فرهنگســرا
بهصورت پراکنده در شــهر شیراز وجود دارد؛
اما برخی بر این عقیدهاند که ارجح آن اســت
که برای جلوگیری از پراکندگی ،فرهنگسراهای
بزرگمقیاسی مانند پردیس سینمائی کوزهگری
که دارای ســالنهای آمفیتئاتر ،سینما و موارد

فرهنگی دیگری ســاخته شــود کــه به گفته
مســئولین مربوطه ساخت این مورد با سرعت
درحال انجام اســت .نظر شما بهعنوان رئیس
کمیسیون فرهنگی دراینباره چیست؟

از زمان تصویب اساسنامه جدید در سال  96و ابالغ آن به
دستور وزارت کشور ،تصمیمگیری درباره مدیریت ایجاد و
تجهیز فرهنگسراها ـ نهتنها فرهنگسراها بلکه تمام اماکن
فرهنگی ـ با سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری است و
شــورا بر این امر بر اساس بند  16ماده  4همین اساسنامه
(که در جلسه اخیر کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شهر
بحث نظارت بر اجرای این بند را داشتیم) نظارت میکند؛
بنابراین برنامهریــزی و مدیریت ایجــاد و تجهیز مراکز
فرهنگی نظیر فرهنگســراها ،خانههای فرهنگ ،سراهای
محلــه ،مجتمعهای فرهنگی و نگارخانهها با اســتفاده از
مشــارکت و واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی
و تشــکلهای تخصصــی از وظایف ســازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشــی شهرداری اســت؛ اما به نظر میرسد
سرانه خدماترسانی این مراکز فرهنگی در مناطق جنوبی
و شــرقی شیراز بسیار کم است؛ به این معنا که در مناطق
 9 ،5و  2و قســمت کمتــری از منطقــه  4در جنوب ،در
مناطق شرقی شیراز در بخشی از منطقه  11و بخش عمده
یا تمام منطقه  7و بخشــی از شــمال شرقی شیراز یعنی
بخشی از منطقه  3این کمبودها مشاهده میشود .ممکن
است در مناطق  6و  10هم باشد ،اما کمتر است.
این در حالی است که در اساسنامه آئیننامه جدید بهجای
فرهنگســرا عنوان «مراکز فرهنگی» قید شــده است که
میتوان بهطور جداگانه آنهــا را تعریف کنیم؛ زیرا نباید
نام مجتمع فرهنگی را بر هر ساختمانی بگذاریم .این باید
متفاوت باشد که در چه مقیاس و مساحت زیربنایی به چه
مکانی «فرهنگسرا»« ،سرای محله» یا «خانه فرهنگی»
بگوییم .به نظر من بسیاری از این فرهنگسراهای ما خانه
فرهنگی اســت؛ یعنــی آنچه را در گذشــته ،در چارچوب
نظارت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی اداره میشود.
نمونه آن نیز خانه فرهنگ ابوریحان یا خانههای فرهنگ
یک ،دو و ســه اســت که از قدیم در خیابان زند و دروازه
کازرون بود؛ اما واژه فرهنگسرا در رسانههای ایران زمانی
جا افتاد که اقدام به افتتاح اماکنی مانند فرهنگسرای بهمن
و همینطور فرهنگسرای خاوران در جنوب شرق تهران در
آن گستره و وسعت و امکانات و خدماتدهی فرهنگی شد؛
به این مکانها میگفتند فرهنگســرا و رفتهرفته هر مرکز
فرهنگی را ســعی کردند با تابلوی فرهنگسرا افتتاح کنند.
ازاینروســت که این عناوین در اساســنامه تفکیک شد؛
بنابراین ما باید ابتدا اساســنامه را اصالح کنیم و برویم به
سمتی که تعریف شورای اسالمی شهر شیراز از فرهنگسرا،
سرای محله و حتی نگارخانه ارائه شود .سپس بدانیم چند

،،

بررسی کنید و با مسئولین این تیمها در این رابطه مصاحبه کنید ».موضوع دیگر موردبحث
احمد تنوری دیدگاههایی درباره نرخ آببهای شــرکت آبفای شــیراز و همچنین الیحه طرح
تفصیلی سکونتگاه انجیره بود که هردو در صحن علنی اخیر شورا به تصویب رسید .او همچنین
نظرات خود را درباره مراکز فرهنگی شهرداری با شهرراز در میان گذاشت .مشروح گفتوگوی
شهرراز با احمد تنوری رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای شهر را در ادامه
بخوانید.

فرهنگسرا ،سرای محله و خانه فرهنگ داریم ،چراکه در
حال حاضر آماری از اینها موجود نیست.
از ســوی دیگر به باور من توسعه اماکن و مراکز فرهنگی
باید به ســمت مناطق کمتر برخوردار شیراز برود ،زیرا در
مناطق برخوردار شــیراز ،هم ســرانه مناسب است و هم
مطالبــات عمومی جامعه بهانــدازه مناطق کمتر برخوردار
نیســت .این موضوعی است که حتم ًا ســازمان فرهنگی
باید دنبال کند و در بودجه ســال آینــده حتم ًا باید بهطور
اختصاصی در مناطق دیده شــود و از این بابت مناطق ،7
 9 ،5و  2را برای ساخت فرهنگسرا در اولویت قرار دهیم.
شما در هفتههای گذشــته بهصورت سرزده
از مراکز فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شــهر
بازدید کردهایــد و از نزدیک در روند چگونگی
انجام وظایــف و مســئولیتهای این مراکز
قرار گرفتهاید .هدف شــما از انجام منظم این
بازدیدها چیست؟

در رابطه با نظارت کنونی من بر حوزه فرهنگی ،اجتماعی
ورزشــی و روابط عمومی و چاپ و نشــر ،معمو ًال ســعی
میکنم که در مرتبه نخســت سرزده و در ساعات فعالیت
آنها بروم و در مرتبه دوم هم به همراه مشــاوران از این
مراکز بازدید کنم .معمو ًال در هفتههای گذشته بهغیراز روز
دوشنبه که در صحن شــورا حضور داریم ،اماکن مختلف
مانند فرهنگســراها و دیگر مراکز را در لیست قرار دادهام
و بهعنوان مخاطب ســری میزنم و مینشینم .در برخی
مراکز نیز متوجه حضور من نمیشوند که در اینجور مواقع
بهتــر میتوانم رصد کنم و در برخــی مراکز هم مدیران
فرهنگسرا ممکن است مرا بشناسند و بازدید حالت رسمی
یا نیمهرســمی به خود بگیرد .در رابطه با بقاع و حسینیهها
و اماکن متبرکه هم به همین نحو سعی میکنم هر هفته
تعدادی را در مواقع نماز مغرب و عشــاء و بیشــتر سرزده
بــرای ادای فریضه نماز بــروم .معمو ًال نیــز به مناطقی
که خارج از منطقه یک و شــش اســت و دارای جمعیت
مهاجرنشین است ،میروم.
همه اینها زمانی کمکی به مردم میکند و باری از دوش
شهر برمیدارد که شهرداری کمک کند .بهعنوانمثال در
روزهای آینده از روند پیشرفت پردیس سینمائی کوزهگری
بازدید خواهم کرد؛ مانند بازدیدی که ســال گذشته که در
کمیســیون شهروندی تعداد بســیاری از اصحاب رسانه و
مشــاوران را با خود میبردیم که با موضوع آشــنا شوند.
مث ً
ال دربــاره حفظ باغات و حفظ محیطزیســت و حقوق
شــهروندی ،یا میراث فرهنگی و تاریخی شــهر که سال
گذشته انجام شد.
بهعنوان آخرین ســؤال بفرمائید که در جلسه

،،

اخیر کمیســیون فرهنگی شورا به ریاست شما
چه دیدگاههایی مطرح و چه تصمیماتی گرفته
شد؟

در جلسه اخیر ما یک دستور جلسه بیشتر نداشتیم و آنهم
بررســی نحوه اجرای بند  16ماده  4اساســنامه سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اســت که بند
 16ماده  4دربــاره برنامهریزی و مدیریت و تجهیز مراکز
فرهنگی نظیر فرهنگســراها ،خانههای فرهنگ ،سراهای
محلــه ،مجتمعهای فرهنگی و نگارخانهها با اســتفاده از
مشــارکت و واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی
و تشــکلهای تخصصی و حرفهای و نظارت بر عملکرد
آنها است که یکی از بندهای مهم و از مهمترین وظایف
ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری است .در
جلسه اخیر کمیســیون فرهنگی وقتی وارد بررسی شدیم
متوجه شدم که هنوز نیازمند گزارشی مبسوطتر از سازمان
مذکور هســتیم و تا قبل از دریافت چنین گزارشی اعضای
کمیســیون هم نمیتواننــد نحوه اجرای آن را بررســی
کننــد .این مــاده بهصراحت گفته که مدیریــت ایجاد و
تجهیز مراکز فرهنگی باید با اســتفاده از مشارکت بخش
خصوصی شامل حقیقی یا حقوقی ،تشکلهای تخصصی
و تشکلهای حرفهای باشد؛ و همینطور میتوان مدیریت
آن را به بخش خصوصی واگذار کرد .البته صحبتی از اجاره
دادن آن نشــده است؛ که اعضا و مشاوران بحث کردند و
دیدگاههــای خود را دراینباره مطرح کردند و شــهرداری
اطالعات کامل درباره وضع موجود را به ما داد.
البتــه انتقادات هم وجــود دارد .بهعنوان مثــال در هفته
گذشــته اعتراضات اهالی دو محله منصورآباد و دینکان را
داشتیم که اعالم کردند فرهنگسرای محله آنها واقع در
پارک نمازی ،واگذار یا اجاره به یک مدرســه غیرانتفاعی
داده شــده و من شــخص ًا رفتم و از آن وضعیت گزارش
تصویری تهیه کــردم و با اهالی محل هم صحبت کردم.
حتی شــهرداری یا بهرهبــردار اجازه یافته کــه پیرامون
بخشــی از محوطه پارک را حصار آهنی بکشد و از پارک
جدا کند برای حیاط مدرســه که ایــن کار بدون مصوبه
شــورا امکانپذیر نبــوده و اگر قوانین و مقــررات اجازه
ایــن کار را ندهد ،نباید چنیــن اقدامی صورت میگرفت.
مــن اگر ببینم حق مردم ضایع شــود ،اعتــراض خواهم
کرد.
بههرحال نســبت به اینکه پیشازاین متوجه این موضوع
نشدیم ،از مردم در رابطه با این موضوع عذرخواهی خواهم
کرد .در منطقه ســه همچنین وضعیتهایی بوده اســت.
واگذاری به بخش خصوصی در محلههای کمتر برخوردار
در محلههایــی مانند بخش قدیم دینکان یا منصورآباد در
همان منطقه  6انجام شده که انتظار داریم نشریه شهرراز
نیز این مسائل را بررسی کند.

ذرهبین
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به نظر میرسد سرانه
خدماترسانی این مراکز
فرهنگی در مناطق جنوبی
و شرقی شیراز بسیار
کم است؛ به این معنا
که در مناطق  9 ،5و  2و
قسمت کمتری از منطقه
 4در جنوب ،در بخشی از
منطقه  11و بخش عمده
یا تمام منطقه  7و بخشی
از منطقه  3این کمبودها
مشاهده میشود

در مورد تصویب طرح انجیره یک شکل مستطیل اضافی بهعنوان محدوده سکونتگاهی انجیره شده است ،اما
چرا بهعنوانمثال یک متر این سوتر نه؟ هیچ توجیهی دراینباره نمیشود که چرا این نقشه اینقدر ناهموار است.
چه میزان تصویب این طرح ،اراضی درون آن را افزایش قیمت میدهد و اتفاق ًا موجب کاهش قیمت اراضی بیرون
از طرح میشود .اینها مالحظاتی جدی است که موافقان و مخالفان در این خصوص داشتند
نباید نام مجتمع فرهنگی را بر هر ساختمانی بگذاریم .این باید متفاوت باشد که در چه مقیاس و مساحت
زیربنایی به چه مکانی «فرهنگســرا»« ،ســرای محله» یا «خانه فرهنگی» بگوییم .به نظر من بســیاری از این
فرهنگسراهای ما خانه فرهنگی است؛ یعنی آنچه را در گذشته ،در چارچوب نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی اداره میشود
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توسعه اماکن و مراکز
فرهنگی باید به سمت
مناطق کمتر برخوردار
شیراز برود ،این موضوعی
است که سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی
شهرداری باید دنبال کند
و در بودجه سال آینده
مناطق  9 ،5 ،7و  2را
برای ساخت فرهنگسرا
در اولویت قرار دهیم

،،
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اگر ببینم حق مردم ضایع
شود ،اعتراض خواهم
کرد .بر اساس قانون
و ضوابط فرهنگسرای
محله نمیتواند واگذار
یا به مراکز غیرانتفاعی
اجاره داده شود؛ درحالی
که هفته گذشته اهالی دو
محله منصورآباد و دینکان
اعتراض داشتند که
فرهنگسرای محله آنها
واقع در پارک نمازی ،به
یک مدرسه غیرانتفاعی
اجاره داده شده است
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صدای شهر
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بودجه زیرسازی و آسفالت در مناطق کمبرخوردار شهر افزایش مییابد

شصت و نهمین جلسه کمیســیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز تشکیل و مواردی چون
بررسی طرح دیواره زیرگذر گلستان ،تعیین نرخ کرایه دوچرخه و اصالح بند  4مصوبه بودجه سال  97شهرداری شیراز
در خصوص سهم آسفالت مناطق شهرداری و سازمان عمران موردبررسی قرار گرفت .در این جلسه رئیس کمیسیون
عمران ،حملونقل و ترافیک شــورای شهر ضمن بررسی طرح بازنگری دیواره زیرگذر گلستان ،با بیان اینکه ورودی
یک شهر ویترین و چشموچراغ آن شهر محسوب میشود ،افزود :زمانیکه گردشگر و مسافری وارد شهر میشود ،اولین
صحنهای که مشاهده میکند ورودی شهر است و این مسئله در ذهن مسافر برای معرفی شهر تأثیرگذار است .نواب
قائدی ادامه داد :یکی از موضوعات مهم موردتوجه شورای پنجم ،اتمام پروژههای نیمهتمام است که زیرگذر گلستان
یکی از این پروژههاست که فاز اول آن به بهرهبرداری رسیده و فازهای بعدی آن نیز در حال انجام است .قائدی افزود:
به دلیل واقعشدن این زیرگذر در دروازه محور شمال غرب شیراز و موقعیت استراتژیک آن باید معماری بدنه زیرگذر

در جهت ارتقای عملکرد بصری و کارکرد محیطی طرح ،بهصورت ویژه مدنظر قرار گیرد و در انتخاب و اجرای مصالح
نمای دیواره جهت دوام و ماندگاری و کاهش هزینههای آن در دوره بهرهبرداری ،بررسی و دقت الزم صورت پذیرد.
رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای شهر در ادامه از بررسی تعیین نرخ کرایه دوچرخههای عمومی
در این کمیســیون خبر داد و افزود :بهمنظور یکپارچگی با ســایر شیوههای حملونقلی و ایجاد انگیزه در شهروندان و
همچنین بهمنظور اســتفاده بیشتر از دوچرخه ،الیحه پیشنهادی شــهرداری در این خصوص در حال بررسی است تا
تعدیلهای الزم بر روی آن اعمال شــود .سخنگوی شــورای شهر شیراز همچنین در خصوص اصالح بند  4مصوبه
بودجه ســال  97شهرداری شــیراز در خصوص سهم آسفالت مناطق شهرداری و ســازمان عمران ،تصریح کرد :در
راستای پاسخگویی شهرداری مناطق به نیازهای شهروندان در زیرسازی و آسفالت کوچهها و استفاده از ظرفیت فنی
و تجهیزات مناطق در این بخش ،این امکان برای مناطق فراهم شــد تا در زیرســازی و آسفالت معابر با عرض کمتر

از  12متر از طریق تهیه آســفالت توسط سازمان عمران و تا سقف  50درصد ردیف بودجه مربوطه اقدام کنند و معابر
با عرض بیشتر از  12متر نیز بر عهده سازمان عمران باشد ،البته تهیه آسفالت مورد لزوم را نیز در کلیه موارد سازمان
عمران تأمین خواهد کرد.
قائدی افزود :بهمنظور آســایش و رفاه و ارتقاء سطح زندگی شهروندان و زیباسازی منظر شهری ،در بودجه سال ،98
بودجه بیشــتری جهت زیرسازی و آسفالت در سطح شــهر بهویژه مناطق کمبرخوردار پیشبینی خواهد شد تا شاهد
کوچههای خاکی و بدون آســفالت در سطح شیراز که زیبنده شهر و شهروندان نیست ،نباشیم .عضو شورای اسالمی
شهر شیراز خاطرنشان کرد :همانطور که نسبت به پروژههای عمرانی شاخص حساسیت و نگاه ویژه داریم ،نسبت به
آسفالت معابر شهر نیز باید این دیدگاه را داشته باشیم و سازمان عمران و شهرداریهای مناطق باید با یک برنامهریزی
صحیح ،در این راستا تالش وافر داشته باشند.

بازدید شبانه رئیس کمیسیون فرهنگی شورا از مرکز نگهداری معتادان متجاهر

برنامهریزی الزم برای اشتغال بهبودیافتگان انجام شود

رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی شهر شیراز
بهمنظور بررســی عملکرد مرکز نگهداری معتادان متجاهر معروف به
مرکز ماده  ۱۶شــهرداری شیراز بهصورت شبانه و سرزده از این مرکز
بازدید کرد .در این بازدید خانم شــهبازی مسئول نوبت شب پرستاری

و سایر کارکنان حاضر در مجتمع توضیحات الزم در مرود فعالیتهای
این مرکز ارائــه کردند .احمد تنوری از قســمتهای مختلف ازجمله
آسایشــگاه ،سلفســرویس ،کارگاه خیاطی ،پرستاری ،زمین ورزش و
نمازخانه مجموعه بازدید و از نزدیک با برخی از بیماران صحبت کرد.
نماینده شــورای شهر شیراز در ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در

این بازدید بر لزوم ادامه حمایت شورای شهر و شهرداری از فعالیت این
قبیل مراکز تأکید کرد و گفت :باید با برنامهریزی الزم برای اشــتغال
بیماران پس از ترخیص از این مرکــز اقداماتی انجام داد تا بتوانند به
کانون خانواده خود بازگردند و از اعتیاد فاصله بگیرند که این امر نیاز به
هماهنگی همه دستگاههای ذیربط دارد .در مرکز ماده  ۱۶مردان که

پایش و سنجش تشعشعات پارازیت در شیراز آغاز شد

عضو کارگروه سنجش و پایش پارازیتها و تشعشات و امواج منتشره در شهر شیراز از آغاز
عملیات اجرایی این طرح خبر داد .قاســم مقیمی با اشاره به برگزاری جلسههای توجیهی و
هماهنگی بین بخشــی که با محوریت اســتانداری فارس و حضور نمایندگان شورای شهر
شیراز ،شهرداری شیراز ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
اداره کل تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی منطقه
جنوب کشــور ،اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات
و اداره کل محیطزیســت انجــام پذیرفته ،گفت :فاز
اجرایــی این طرح بــا حضور فیزیکی دســتگاههای
متولی و نظارت نمایندگان دســتگاهها از هفته گذشته
در نقاط مختلف آغاز شــد .رئیس کمیسیون سالمت،
محیطزیســت و خدمات شهری شــورای شهر شیراز
ادامه داد :با توجه به خطی بودن شهر شیراز مقرر شد
تا در چهار محور شهر شیراز در ساعات و نقاط مختلف
شــهر ،طرح اندازهگیری میزان تشعشــعات امواج اجرایی شود که در اولین روز محور شمال
غرب-جنوب شرق مورد پایش قرار گرفت.
مقیمــی افزود :هر نتایج کلی حاصل از پایشها تجمیع و جهت تجزیهوتحلیل به ســازمان
انرژی اتمی ایران ارســال میشود تا نتایج قطعی به اطالع مردم رسانده شود ،اما مشاهدات
اولیه آمارها در حد مجاز بود و نشــانهای از خطر برای ســامت مردم به همراه نداشــت.
وی خاطرنشــان کرد :هرچند شــواهد حاکی از عدم تهدید جدی پارازیتها برای سالمت

شهروندان در این بازهی زمانی است ،اما در همین حد مجاز هم متأسفانه در محدوده برخی
اماکن خدمات عمومی و مراکز درمانی شــاهد درصد باالتری از پراکنش امواج هستیم که
ضروری اســت با توجه نوع بیماران بســتری در این مراکز ،تجدیدنظر اساسی در نحوهی
اســتقرار دکلهای مخابراتی و آنتنهای بی.تی.اس در
مجاورت بیمارســتانها صورت پذیرد .مشاور سالمت
اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد :شیراز
هماکنون مجهز به  ۱۸ســامانه سنجش میزان تشعشع
امواج در نقاط مختلف شــهر اســت که شــهروندان
میتوانند بهصورت آنالین از طریق درگاه اینترنتی اداره
کل ارتباطــات و تنظیم مقررات رادیویی منطقه جنوب
حداکثر و حداقل تابش امواج را در کل ساعات شبانهروز
مشــاهده کنند .مقیمی با اشــاره به مأموریت کارگروه
پایش و ســنجش میزان پارازیتها افــزود :اطمینان
بخشی به شــهروندان از سالم بودن شرایط زیست اجتماعی شهر شــیراز از اهداف اصلی
این کارگروه است که الزم است جهت تحقق آن این طرح در یک دوره مستمر یکساله و
در شرایط زیستی مختلف انجام تا اعتماد کامل در جامعه و میان مردم و مسئوالن حاکم و
حاصل شود .وی در خاتمه گفت :حسب گزارشهای واصله برخی نهادها و سازمانها ازجمله
شــهرداری شیراز اقدام به نصب تجهیزات دریافت و ارسال امواج میکنند که ضروری است
همه سازمانها ملزم به رعایت قانون و حفظ حریم و حقوق شهروندان باشند.

زیر نظر اداره کاهش آســیبهای اجتماعی شهرداری فعالیت میکند،
بیش از  ۲۰۰نفر از معتادان متجاهر جهت درمان در یک دوره درمانی
 ۹۰روزه بستری هستند.
اینمرکز هماکنون زیر نظر پارک سالمت روان و با نظارت شهرداری
شیراز اداره میشود.

ایجاد دبیرخانه شهر دوستدار کودک در شیراز

عضو شورای شهر شــیراز و طراح شهر دوستدار
کودک از تصویب ایجاد دبیرخانه شــهر دوستدار
کودک در این کالنشهر خبر داد .لیال دودمان با
اشاره به نامزدی الحاق شیراز به حلقه شهرهای
دوســتدار کودک ،خاطرنشان کرد :در این جلسه
تأســیس دبیرخانه این مهم تصویب و مقرر شد
اقدامات آتی جهت پیشــبرد طرح در دستور کار
قرار گیرد .وی شهر دوستدار کودک را زمینهساز
هویتبخشی و نشاط فضای شهری عنوان کرد
و بر اقدامات نرمافــزاری برای تکمیل خألهای
موجود و رفع نواقص کالبدی و سختافزاری تأکید کرد .این عضو شورای شهر شیراز خاطرنشان کرد :پیشنویس طرح
توسط مشاوران جوان کمیسیون معماری و شهرسازی شورا تهیه شده است.
دودمان خواســتار تسریع در اقدامات کارشناســی و تخصصی آتی در کمیسیون متبوع شد .رئیس کمیسیون معماری و
شهرسازی شورای شهر شیراز نیز دراینباره گفت :کودکان سرمایه اصلی جامعه هستند و دوران کودکی بهترین فرصت
برای تربیت نســلهای آینده است .توجه به کودکان و نیازهای آنان حلقه گمشده سیاستهای شهرسازی کشور است.
نوذر امامی معتقد اســت باید شهر را برای کودکان ،افراد ضعیف و ناتوان ساخت .وی افزود :شادابی و نشاط از کودکان
اســت و اگر کودک درون هر فرد فعال باشــد امید به زندگی زیاد میشود و از زندگی لذت خواهد برد .رئیس کمیسیون
معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر شیراز بر لزوم فراهم کردن زمینه رشد روحی و جسمی کودکان در شهر تأکید
کرد و افزود :با این اقدام از بروز بحران اجتماعی و روحی در بزرگسالی کودکان جلوگیری میشود.

بررسی شیوهنامه فرآیند سرمایهگذاری
در شهرداری

عکسنوشت:

مراسم روز جهانی
معلول با حضور رئیس
و جمعی از اعضای
شورای شهر در شیراز
برگزار شد

چهل و هشــتمین جلسه
کمیســیون اقتصــاد و
سرمایهگذاری شورای شهر
شیراز به بررسی شیوهنامه
فرآیند ســرمایهگذاری در
شهرداری شیراز پرداخت.
کمیســیون
رئیــس
اقتصاد و ســرمایهگذاری
شــورای شــهر معیــن
نبودن فرآیندها و تقســیم وظایف میــان مدیریتهای مختلف شــهرداری را از دالیل
اصلی نابســامانی بوروکراسی اداری ســرمایهگذاری در شهرداری شیراز دانست و افزود:
در کمیســیون مقرر شده بود که شهرداری شــیوهنامهای را برای رفع این مشکل تهیه
کند.
سینا بنیزمانی ادامه داد :شیوهنامه تهیهشده توسط سازمان سرمایهگذاری در کمیسیون،
بررســی و مقرر شد نقاط ضعف موجود در مدت یک ماه و در تعامل با سایر سازمانها و
مناطق شهرداری رفع شوند.
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سیروس پاکفطرت در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی شورای شهر:

هفته گذشــته نائبرئیس کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی
نطق
و ورزشــی شــورای شــهر در نطق پیش از دستور خود در
صحن علنی شــورای شهر از لزوم مناسبســازی در معابر شهری
برای معلوالن گفت .سیروس پاکفطرت با گرامیداشت روز تصویب
قانون اساسی جمهوری اســامی ایران و همچنین  ۱۲آذرماه روز
جهانی معلوالن ،و در راســتای شعار انسانمحوری و توجه به قشر
عظیم افراد دارای معلولیت شهرستان شیراز مواردی را یادآوری کرد
باشد تا مورد توجه بیشازپیش مدیران شهری قرار گیرد.
پاکفطرت با تأکید بر اینکه «معلولیت ناتوانی نیســت ،محدودیت
اســت» ،افزود :از جمعیــت  ۱۲۸هزار و  ۶۰۰نفــری افراد دارای
معلولیت در اســتان فارس ،حدود  ۳۵هزار نفر در سطح شهرستان
شیراز هستند که از این تعداد حدود  ۱۵هزار نفر آن جسمی حرکتی
را شامل میشوند .او با بیان اینکه شهر سالم شهری است که تمام
شــهروندان بتوانند از خدمات آن جامعه بهرهمند شوند ،خاطرنشان
کرد :این محیط شــهری باید ارائهدهنده خدمات بیشــتر به اقشار
آسیبپذیر باشد تا این گروه از صحنه جامعه محو نشوند و به دست
فراموشی نیز سپرده نشوند.
نائبرئیس کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شورای شهر
شیراز با اشــاره به برآورد سازمان ملل متحد از جمعیت بیش از ۱۰
درصدی دارای معلولیت در جهان ،گفت :در جامعهای مانند کشــور
مــا که تعداد قابلتوجهی از این اقشــار دارای معلولیت را جانبازان
جنگ تحمیلی تشــکیل میدهند ،ضرورت توجه به این امر بیشتر
احساس میشود.
ســیروس پاکفطرت در دامه با اشاره به اینکه اگر از دید یک فرد
دارای معلولیت به محیط شهری بنگریم ،نکات مثبت بسیار اندکی
را در طراحی فضاهای شــهری مییابیم که زندگی روزمره آنها را

مناسبسازی شهر یک الزام است

با مشکل مواجه کرده اســت ،افزود :جانبازان عزیز جنگ تحمیلی،
معلوالن مادرزادی ،معلوالن ناشــی از حــوادث و بالیای طبیعی و
ســوانح رانندگی بخشی از این افراد را تشکیل میدهند« .عالوه بر
اینها سالمندان که امروزه حدود  ۲۰درصد جمعیت کشور را تشکیل
میدهند نیز از گروههایی هســتند که فعالیــت و حضور حداکثری
آنها در اجتمــاع نیازمند
ایجاد فضاهای مناســب و
دسترسپذیر است».
پاکفطــرت بــا تأکید بر
اینکــه «مناسبســازی
موضوعی چندوجهی است
و همکاریهای فرابخشی
استانداری ،شــهرداریها،
بنیاد شهید و امور ایثارگران،
ســازمان بهزیستی و سایر
دســتگاههای متولــی را
میطلبــد»؛ خاطرنشــان
کــرد :ایــن موضــوع در
راســتای رعایت تســاوی
حقوق شــهروندی از شــاخصههای شعار شــورای پنجم که بحث
انســانمحوری است به شــمار میرود .به گفتهی او مناسبسازی
میتواند در اماکن عمومی ازجمله پیادهروها ،درب ورودی بانکها،
پارکها ،سینماها ،درمانگاهها ،فضای داخلی منازل مسکونی و سایر
اماکن باشد و جمعیت هدف مناسبسازی نیز کل جامعه شامل افراد
دارای معلولیت جسمی حرکتی ،سالمندان ،زنان باردار ،کودکان و...
است.

پاکفطرت در ادامه به وضعیت مناسبســازی در شهر شیراز اشاره
کرد؛ وضعیتی که به باور او اگرچه با همکاری شــهرداری و حضور
مشــاوران دارای معلولیت در مناطق یازدهگانه شهرداری ،در بهبود
نسبی مبلمان شهری تأثیر داشته و از گذشته و حال کارهای خوبی
انجام شده اســت ،اما همچنان مواردی بهعنوان معضل باقی مانده
که توجــه ویژه شــورای
اســامی شهر و شهرداری
شــیراز را میطلبــد.
«مناسبســازی در ادارات
و بانکها وضعیت مطلوبی
ندارد و میبایست مسئولین
در این امر همت بیشــتری
داشــته باشــند و مدیریت
شــهری بــر آن نظــارت
کافــی داشــته باشــد .در
بخــش حملونقل عمومی
شــاهد ورود اتوبوسهای
جدید مناسبســازی شده
بودهایم که با توجه به تعداد
معلوالن و گروه هدف کافی نیســت .ایستگاههای اتوبوس در شهر
شــیراز مناسبسازی نشــدهاند و افراد دارای معلولیت دچار مشکل
هستند.
نائبرئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای شهر در
ادامــه با بیان اینکه قانون حمایت از افــراد دارای معلولیت جامهی
عمل به خود نپوشــانده اســت و با وجود تصویــب مجلس ،کاری
برای فراهم آوردن رفاه آنان ایجاد نشــده و معلوالن بابت خدمات،

هزینه پرداخت میکنند ،افزود :اختصاص  ۳درصد سهم استخدامی
معلوالن نیز باید در دستگاههای دولتی موردتوجه خاص قرار گیرد.
به گفتهی سیروس پاکفطرت هدف در توانبخشی و توانمندسازی
معلوالن ،بازگرداندن اســتقالل فردی معلول در زندگی شــخصی
و اجتماعــی و بهرهبردن از تواناییهای این افراد در توســعه پایدار
شــهرمان شیراز است« ،اما در موضوع مشارکت و فعالیت اجتماعی
افراد دارای معلولیت با عدم مناسبسازی روبرو هستیم ».پاکفطرت
سپس با تأکید بر اینکه مناسبسازی یک الزام و ضرورت است ،نه
یک انتخاب ،افزود :به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته،
امر مناسبســازی و توجه ویژه به دسترســی افراد دارای معلولیت
بــه امکانات جامعه ،جزء جداییناپذیــر ضوابط قانونی و الزماالجرا
است .او سپس ضمن قدردانی از شــهردار شیراز و مدیران شهری
بهویژه حوزه معاونین شهرســازی و معماری ،عمران و حملونقل،
درخواست کرد که در راستای مناسبسازی در بخش اماکن عمومی
و کنترل و نظارت بر ســاختمانها اهتمام بیشــتری وجود داشــته
باشد.
سیروس پاکفطرت در پایان از شــهردار شیراز درخواست کرد که
براساس مصوبه شــماره /۹۳/۲۴۴۹ص مورخ  ۹۳/۴/۳۱مربوط به
شــورای چهارم مبنــی بر اختصاص زمین به مســاحت  ۲۷۰۰متر
جهت احداث کتابخانه مرکزی شــیراز تا پایان ســال جاری اقدام
کند ،حتیالمقدور از فروش امالک و خاصه زمینهای که بهعنوان
یک ثروت عمومی و منابع شــهری محســوب میشوند و در آینده
میتوان در جهت توسعه شهر از آنان بهره گرفت ،خودداری شود ،و
از برگزاری همایشهای یکروزه در ساعات اداری ،آن هم با حضور
تمامی مدیران و شهرداران مناطق در راستای تکریم اربابرجوع و
شعار انسانمحوری خودداری شود.

ابراهیم صبوری در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی شورای شهر مطرح کرد

علی ناصری در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی شورای شهر مطرح کرد

اقدامات شورای شهر پنجم در زمینهی شفافسازی

محور و اساس شهر ،انسان است

نائبرئیس شــورای شــهر در نطق پیش از دســتور خود در
نطق
صحن علنی شــورای شهر با اشاره به تصویب  ۱۴بند از ۱۷
بند طرح راهاندازی ســامانه شفافیت شهرداری شیراز در شورای شهر
گفت :این مصوبه موردتوجه افراد و گروههای مختلف قرار گرفت ،اما
برخی با نامهربانی تالش کردند به بهانه عدم تصویب ســه بند دیگر،
این اقدام بزرگ و تاریخی را به تیغ نقد غیرمنصفانه بکشند.
ابراهیم صبوری با تأکید بر نقدپذیری شــورای شهر ،خاطرنشان کرد:
اما گالیه داریــم که چگونه  ۱۴بند مهم مربوط به مســائل مالی را
نادیــده گرفته و تنها ســه
بند مربوط بــه امور اداری
ازجمله ســفرهای خارجی،
حقوق مدیــران و کارکنان
شــهرداری و اطالعــات
اســتخدامی را هدف قرار
میدهند که امکان فســاد
در آنهــا به نســبت دیگر
موارد بهمراتب کمتر است؟
صبوری ســپس با دفاع از
عملکــرد و رأی شــورای
اسالمی شــهر شــیراز و
یادآورشــدن این نکته که
انجام شفافیت در ساختاری
کدر و نا منضبط بســیار سخت و دشوار اســت ،افزود :هرچند قوانین
مختلف ،شــهرداری را مکلف میکند تا تمامــی معامالت خود را در
قالب آگهی مزایدهها و مناقصهها به اســتحضار شــهروندان برساند،
اما این قوانیــن معمو ً
ال تا قبل از برگــزاری مزایدهها و مناقصهها و
دیگر معامالت صورت میگیرد و پسازآن کســی مطلع نمیشود که
مشــتریان طرف قرارداد شــهرداری چه کسانی هستند
پیمانکاران و
ِ
و چــه رفتاری از خود بروز میدهنــد« .در اغلب موارد بیش از مقدار
تعیین شده در برآورد اولیه پروژه به پیمانکار پرداخت شده و هیچکس
هم اطالعی پیدا نکرده اســت .گاهی مبالغ بســیاری بهصورت ترک
تشریفات در شهرداری هزینه شده است که کسی از آن مطلع نیست،
فقط در یک مورد و در دوران شــهردار ســابق بیش از  ۱۰۰میلیارد
تومــان در پارک دراک بهصورت ترک تشــریفات و فاکتوری هزینه
شده است ».به گفتهی صبوری «فســاد در اینجا شکل میگیرد ،نه
حقوق یک مدیر».
او ســپس با بیان اینکه «نمیخواهم بگویم آنچه صورت گرفت جامع
و کامل اســت» ،افزود :اما باید اذعان کنم اول راهیم و تابوی پنهان
کردن قراردادهــا و پرداختها را با این طرح شکســتیم« .آقایان تا
همین دوره قبل طرح تفصیلی شــهر را در کشــوهای کمدهایشان
پنهان میکردند ،گویی اینکه شــهروندان این شــهر نامحرماند؛ آیا
انتشار اســناد برنامهریزی شــهری که میتواند برای هر شهروندی
ارزشافزوده یا ارزش منفی ایجاد کند ،شفافســازی و مبارزه با رانت
اطالعاتی نیســت؟ آیا تصویب در دســترس عموم قــرار دادن طرح
تفصیلی و دیگر طرحهای توســعهای شهر شیراز در سامانه شفافیت
توسط شورای شهر شــیراز کاری بزرگ و تاریخی نیست؟» به گفته
ابراهیم صبوری تصویب طرح راهاندازی ســامانه شفافیت ،شهرداری
را موظف میکند کــه کلیه معامالت ،مبادالت ،مناقصهها ،مزایدهها،
طرحهای توســعهای و برنامهریزی ،تهاترهای انجام شــده ،بودجه،
درآمدهــا ،هزینهها و ...را تا پایان کار بهصورت آنالین منتشــر کرده

و در اختیار شهروندان قرار دهد.
نائبرئیس شــورای شهر با اشاره به اینکه رسیدن به سیستمی شفاف
و مبتنی بر قوانین موضوعهی کشــور ،نیازمند مقاومت ،صبر و برنامه
اســت ،افزود :نمیتوان در فضایی احساســی و هیجانزده بهســوی
شــفافیت گام برداشــت .ازهمینرو صبوری به شرح اقدامات شورای
شهر پنجم در زمینهی شفافســازی پرداخت« :شورای پنجم از بدو
فعالیتش کلیه مذاکرات صحن علنی را بهصورت زنده از طریق پایگاه
اینترنتی شــورا در همان لحظه پخــش و روز بعد فایل صوتی آن را
بهصــورت آرشــیوی روی
همین پایگاه منتشر میکند.
کلیه مصوبات شورای پنجم
پس از تأییــد هیئت تطبیق
روی پایــگاه اطالعرســانی
شورای شــهر قرار میگیرد.
کلیه کمیســیونهای شورا
بهصورت علنــی و با حضور
کارشناســان و مشــاوران
مختلف برگزار میشود و در
بسیاری از موارد خبرنگاران
نیز در سه کمیسیون کلیدی
فرهنگــی ،اجتماعــی و
ورزشی ،عمران ،حملونقل
و ترافیک و نیز ســامت ،محیطزیســت و خدمات شهری به فراخور
اهمیت موضوعات جلسه دعوت شدهاند .حقوق کلیه اعضای شورای
اسالمی شهر شیراز در دور پنجم ،نخستین بار در پایگاه اطالعرسانی
شورا از مهرماه  ۹۷منتشر شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
این اقدام در حالی اســت که هنوز هیچ مدیری در هیچ دســتگاهی
حاضــر به پذیرش آن نشــده که شــهروندان از کــم و کیف حقوق
دریافتیاش اطالع کسب کنند.
سامانه درخواست مردمی و ســنجش افکار عمومی شورای اسالمی
شهر شــیراز چندی است راهاندازی شده که شــهروندان میتوانند با
تعداد مشخص امضاء ،طرحهای خود را در این پایگاه ارسال تا شورای
شــهر پس از بررسی در کمیسیون تخصصی نسبت به تصویب آنها
اقدام کند».
ابراهیم صبوری سپس با اشــاره به این نکته که گام نخست شورای
شــهر برای رســیدن به شــفافیت نیازمند حمایتهــای همهجانبه
شهروندان مطالبهگر است ،افزود :شورای اسالمی شهر شیراز در گام
ِ
دوم و در کنار همه نظارتهای قانونی خود و در جهت ارتقای سالمت
اداری و مبــارزه با فســاد ،طرح مدیریت تعارض منافع را در دســت
بررســی دارد که بهصورت جامعتر بسیاری از ابعاد مدیریتی و اجرایی
شــهرداری شیراز را تحت تأثیر قرار خواهد داد .به گفتهی صبوری به
لحــاظ اهمیت موضوع ،این طرح در کمیســیون برنامهوبودجه ،امور
حقوقی و امالک شــورا طی دو ماه گذشــته بهصورت دقیق بررسی
و تصویب شده اســت و بهزودی در صحن علنی شورا بررسی نهایی
خواهد شد.
نائبرئیس شــورای شــهر در پایان از همه منتقدان درخواست کرد
که بهجای برخوردهای ســلبی ،شورای اســامی شهر و شهرداری
کالنشهر شیراز را برای رسیدن گامبهگام به اتاق شیشهای با نظارت
همهجانبه مردمی یاریگر باشــند و اگر نقــدی هم صورت میگیرد
بهجای هدف قرار دادن حاشیهها ،به متن بپردازد.

عضو کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورا در نطق
نطق
پیش از دســتور خود در صحن علنی شورای شهر با گرامیداشت روز
جهانی معلول و با اشــاره به اینکه روز جهانی معلولین روز پاسداشت ارزشها،
روز به اثبات رساندن «خواستن توانستن است» و روز نشان دادن «ما میتوانیم»
است؛ افزود :الزم اســت بهطور ویژه از خدمات و حمایتهای مدیرکل محترم
سازمان بهزیستی استان فارس ،مدیر محترم بهزیستی شهرستان شیراز ،معاونین
و کارکنان خدوم و زحمتکش این سازمان تقدیر و تشکر ویژه کنم .علی ناصری
بــا ابراز امیــدواری به اینکه پیرو الیحه قانون حمایــت از حقوق معلوالن از
ســوی دولت که مشــتمل بر
 ۳۴مــاده و  ۲۹تبصره اســت
که در جلسه مورخ ۹۶/۱۲/۲۰
توسط مجلس شورای اسالمی
به تصویب و به تائید شــورای
نگهبان نیز رســیده است و در
آن به مناسبســازی فضاهای
شهری ،در دسترسپذیر بودن
سیستم و ســامانه حملونقل،
محیــط فیزیکــی ،اطالعات،
آموزشوپــرورش ،فنــاوری
ف ّناوری ،اشتغال ،منابع مناسب
ارتباطی و رسانهای تأکید شده
است ،کلیه دســتگاهها خود را
ملزم به رعایت آن بدانند .ناصری همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
نیز تقاضا کرد که نسبت به تخصیص بودجه مناسب جهت عملیاتیشدن هرچه
بهتر قانون حمایت از حقوق معلوالن توجه ویژه داشــته باشــند .علی ناصری
ادامه ســخنان خود را به شعار شورای شهر پنجم در خصوص شهر انسانمحور
اختصاص داد و افزود :در منظر ایرانیان شهر انسانمحور موضوع جدیدی نیست،
شــهر در نگاه پیشینیان نیز بر پیمان مشــترک و قواعد پایدار و روابط انسانی
اســتوار بوده و همواره انسان و اجتماع انســانی ،محور شهر و سکونت بوده و
هســت« .اما آنچه امروز برای دستیابی به شهر انسانمحور از سوی شهرهای
شاخص کشورهای توسعهیافته مطرحشده این است که میبینیم طرحهای جامع
و تفصیلی در آنها در حال منســوخ شدن اســت؛ جوامع توسعهیافته به سمت
سیاستهای راهبردی برای اداره شهرها میروند .دلیل منسوخ شدن طرحهای
جامع را میتوان محدود شدن درآمدزایی شهرها عنوان کرد ».ناصری سپس با
تأکید بر اینکه در بُعد وزارتخانهای و کالن باید بهگونهای راهبردی عمل شود؛
افــزود :اما در بُعد محلهای نیازمند آن هســتیم که بهصورت جزئی عمل کنیم.
«این دو حرکت مختلف اســت .یک حرکت ،وظایف وزارتخانهای است که باید
راهبردی باشد .یکسری وظایف محلی نیز که شامل شورایاریها و شوراهای
محلهها و ناحیههاســت که باید محلهمحور باشد ».به اعتقاد ناصری «این دو،
باید مکمل هم باشــند .طرحهایی که به جزئیات میپردازند باید درون محالت
شــکل گیرند و وارد کلیات نشوند و برعکس؛ طرحهای بزرگ نیز بایستی وارد
راهبرد شوند».
این عضو کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورا در ادامه افزود:
برای دستیابی به شهر انسانمحور در بُعد مدیریت شهری چند نکته الزم است
که به آن پرداخته شــود :ابتدا باید نگاهمان را به خیابان بهعنوان تنها عامل که
همان مقوله ترانزیتی است عوض کنیم .به گفتهی ناصری موضوعی که باعث
کمرنگ شدن حضور شهروندان در شهر میشود تغییر مفهوم کاربردی خیابان و
میدان است .ناصری در توضیح این موضوع افزود :مفهوم واقعی کاربری خیابان
در کشــور ما به جاده تبدیل شده است و میدان به فلکه؛ درحالیکه این طریق
اســتفاده ما از خیابان درواقع مفهوم همان جاده را دارد که مفاهیمی غیرانسانی

است .جاده و فلکه مفاهیمی ماشینی هستند ،درحالیکه خیابان و میدان مفاهیم
انسانی هستند« .یکی ک ّمی و دیگری کیفی است .آنچه به ماشین و عبور و مرور
میپردازد بحث کمی اســت .برای وارد شدن از کمیت به کیفیت باید مفاهیم را
در عمل تغییر دهیم ».از همینرو علی ناصری معتقد است برای خیابان در شهر
انسانمحور نقش و وظایف دیگری نیز وجود دارد که در آن باید مسیرهای عبور
امن و مناسب در نظر گرفته شود؛ همچنین باید بتوان در خیابان توقف ،استراحت
و خرید کرد ،با دوســتان قرار گذاشت ،گپ زد ،آموزش دید ،تاریخ را در آن دید
و حس کرد« .خیابانها گویای تاریخ شهرهاســت .وقتی در خیابان راه میرویم
باید مثل این باشد که کتاب ورق
میزنیم .سر هر کوچه خاطرهای
اســت ،ثبت حادثهای انقالبی،
ممکن است دانشمند یا شهیدی
آنجا زندگی کرده باشد ،یا کارگاه
محلهای یا پاتوقی برای نقالی و
مروری بر ادبیات حماسیمان یا
مدرسه معروفی آنجا بوده باشد.
خیابان تنها محل گذر نیســت،
محل مرور تاریخ است؛ بنابراین،
وقتی میگوییم این مفهوم باید
تغییر کنــد و به مفهوم فرهنگی
برگردد ،یعنی خیابان باید خیابان
بشود .خیابان فقط مسیری نیست
که ما را به مقصد برساند ،خیابان میتواند با ما سخن بگوید».
ناصری سپس با مثالآوردن از خیابان زند افزود :مث ً
ال وقتی از خیابان کریمخان
زند ســخن به میان میآید ،خیابانی خاطرهانگیز با زیباییهای برگرفتهشده از
چهارراه معروفش و میدانی معروف به ســاعت گل در ذهن همشهریان متبادر
میشــود ،اما میبینیم کــه با احداث خط ویژه آن را به جــاده تبدیل کردهایم.
درواقــع ،ما با ایجاد خط ویژه اتوبوس و محصور کردن قســمتهایی از آن با
نردهها ارتباط عرضی پیاده را محدود کردهایم و به ضرر نگاه انسانمحوری عمل
کردهایم .ناصری با اظهار تأســف نسبت به اینکه امروز با پدیده بورس کاال در
خیابانهایمان روبرو هستیم ،افزود :از یکسو اصل همگرایی المانها را از دست
دادهایم که موجب آلودگی بصری و بههمریختگی ذهنی و از دست دادن آرامش
روانی شــهروندان پیاده میشود؛ و از سوی دیگر تنوع و در دسترس بودن را در
مکانها و مســیرهای عمومی از دست دادهایم و یا خواهیم داد .به باور ناصری
برای جلوگیری از این قبیل وضعیتها که با مرور زمان ایجاد شده و یا میشود،
الزم اســت متولیان و مسئوالن شهر با پدیده بورس بهگونهای رفتار کنند تا در
قالب یک جانمایی مناســب نسبت به ایجاد مجتمعهای بورس کاال اقدام شود.
عضو کمیســیون سالمت ،محیطزیســت و خدمات شهری شورا در ادامه یکی
دیگر از عوامل حذف انسانها از فضاهای شهری را برخی قوانین شهری عنوان
کرد که «بهاشــتباه نمیگذارند کافهها ،قهوهخانهها و رستورانها صندلیهای
خــود را با رعایت حریم عبــور عابران؛ بیرون از مغــازه بگذارند .درحالیکه در
همهجای دنیا این کار انجام میشود .ازهمینرو قوانین باید اصالح شوند و نباید
به چشم سد معبر به آن نگاه کرد ».ناصری در خصوص ساعت بازبودن مغازهها
نیز خواســتار آن شــد که بهگونهای برنامهریزی شود تا برخی از آنان بهصورت
شبانهروزی برای خدماترسانی باز باشند و نیز مکانهایی که شاخصه و هویت
شهری هســتند مثل حافظیه ،ســعدیه ،ابنیهی تاریخی ،فرهنگی و موزههای
مردمشناســی و باغات معروفی همچون باغ جهاننما و باغ ارم را  ۲۴ساعته در
نظر بگیریم« .با امید به اینکه شوراییان و شهردار محترم ،محور و مبنای اساس
شــهر را انسان قرار داده ،ساختهای فضایی را در شأن شهروندان عزیز در نظر
گرفته و بسازیم».
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شهردار شیراز با معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دیدار و گفتوگو کرد

ایجاد امید و نشاط در جامعه با تعریف رویدادهای فرهنگی و هنری
شیراز میتواند به شهر فعال هنرهای تجسمی تبدیل شود

شهردار شیراز وجود شهروندان افسرده ،بیرمق و خالی از نشاط را یکی
از معضالت بزرگ شهرها دانست و افزود :میتوان با تعریف رویدادهای
فرهنگی و هنری ،امید ،نشــاط و شــادی را به جامعه تزریق و فضای
عمومی شــهر را سرزنده کرد .حیدر اسکندرپور در نشست با معاون امور
هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ضمن اشــاره به اینکه نشاط
شهروندی عنصری گمشده در شهرها است ،خاطرنشان کرد :با رویکرد
انسانمحوری و توســعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی میتوان فضای
شهرها را متحول کرد .ازاینرو مجموعه مدیریت شهری شیراز همگام
با شــهرهای بزرگ دنیا این رویکرد را در پیشگرفته است .وی با بیان
اینکه توجه به فضاهای عمومی در توســعه فرهنگ شــهروندی نقش
مهمی ایفا میکند ،گفت :فضای عمومی شــهر درواقع صحنه نمایش
زندگی روزمره مردم است و در نقطه مقابل زندگی خصوصی آنها قرار
دارد .به همین دلیل وجود شادی و نشاط در فضای عمومی جامعه ،شهر
را بالندهتر و ســرزنده میکند .شهردار شیراز ضمن یادآوری رویدادهای
فرهنگــی ،هنری و اجتماعی در ایام نوروز  97عنوان کرد :شــهرداری
شیراز در این ایام رویدادهای فرهنگی و هنری متعددی را در سطح شهر
برگزار کرد که رفتار اجتماعی مردم بر اساس این رویدادها متفاوت شد،
چراکه شــهر سرشار از انرژی ،شادی و نشاط شده بود .به نظر میرسید
شهروندان از حضور و زندگی در شهر لذت میبرند .به اعتقاد اسکندرپور
در حال حاضر که کشور با برخی از مشکالت اقتصادی روبروست ،باید
مردم را امیدوار نگه داشــت که تزریق شادی و امید نیز از طریق حوزه
فرهنگی امکانپذیر است و شیراز این ظرفیت را دارد.
لزوم توجه به اقتصاد رویدادمحور

شــهردار شــیراز با تأکیدی دوباره بر لزوم توجه به اقتصاد رویدادمحور
و برگزاری رویدادهای فرهنگی ،هنری ،ورزشــی و اجتماعی در شیراز
گفت :میتــوان با هماهنگــی نهادهای مختلــف برنامههای مقطعی
عید نوروز را در تمام طول ســال برگزار کرد چــون معتقدیم با اقتصاد
رویدادمحور و پرداختن به مســائل فرهنگی و هنری عالوه بر توســعه
نشاط شهروندی میتوان اقتصاد و اشــتغال شیراز را متحول کرد .وی
همچنین در این نشســت اضافه کرد :شهرداری شیراز بهمنظور رشد و
توســعه امور فرهنگی و هنری آمادگی دارد به همان میزانی که وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی برای شهر شــیراز هزینه میکند ،برنامههای
فرهنگی و هنری را حمایت و در تولید ،توزیع و نمایش آثار هنری با این
نهاد تعامل کند .اسکندرپور با اشاره به اینکه شهرداری در حوزه فرهنگی
به دنبال سازمانگرایی نیســت ،گفت :با هدف احیا و توسعه سرزندگی
شیراز با اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی همکاری میکنیم.

هماکنون در این شــهر ســاکن نیســتند ،با ایجاد آکادمیهای هنری،
نگارخانهها ،سالنهای نمایش و ...فراهم کند تا آنها دوباره با شهرشان
پیوند بخورند .وی با اشــاره به اینکه شیراز در حوزه هنرهای نمایشی،
آیینها ،نمایشهای عروســکی و موسیقی پیشینهای غنی دارد ،عنوان
کرد :امروز شــیراز باید از این سرمایه ارزشمند بهرهبرداری کند .در این
راســتا یکی از رویکردهای وزارت ارشاد توجه به شبکه شهرهای خالق
هنری ایران اســت تا مزیتهای هنری شهرهای مختلف شناسایی و با
تمرکز بر آنها رشد و توسعه فرهنگ و هنر را به ارمغان بیاورد .حسینی
با ذکر مثالی از شهرهای بزرگ تاریخی دنیا که برخی هنرها مانند تئاتر
در آن حضوری همیشگی دارد ،گفت :با گذشت زمان سنتهای هنری
دستخوش تغییراتی میشود اما ســنتهای هنری میتوانند بازآفرینی
شوند و شهروندان و گردشگران را به خود جذب کنند .با توجه به پیشینه
غنی هنری و فرهنگی شــیراز ،این شهر میتواند میزبان نمایشگاههای
دائمی نقاشــی ،خوشنویســی ،تئاترهای عروسکی سنتی باشد تا عالوه
توسعه اقتصاد هنر بر رشد و توسعه جامعه نیز اثر بگذارد.
سنت هنری هیچگاه در شیراز منقطع نشد

فعالیت  84پروژه سرمایهگذاری در بافت تاریخی ،فرهنگی
شیراز

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیت  84پروژه
اقتصادی و ســرمایهگذاری در بافت تاریخی فرهنگی شیراز خاطرنشان
کرد :باززندهســازی و بازگشت رونق و زندگی به بافت میتواند بسیاری
از مشکالت و چالشهای آن را حل کند .در این راستا عالوه بر توجه به
فعالیتهای اقتصادی؛ بازارچه هنر واقع در سنگسیاه نیز در دهه مبارک
فجر به بهرهبرداری میرســد تا شــاهد حضور هنرمندان و گروههای
هنری در بافت باشــیم .رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری شیراز نیز در این نشســت گفت :شیراز در حال حاضر دارای
فرصت طالیی تعامل و نزدیکی دو حوزه شــهرداری و اداره فرهنگ و
ارشــاد اسالمی اســت که این فرصت طالیی میتواند منجر به احیای
دوباره شیراز بهعنوان پایتخت فرهنگ و ادب شود .ابراهیم گشتاسبیراد
با اشــاره به برنامهریزیهای انجامشده برای نوروز  98خاطرنشان کرد:
تالش داریم محیطی فاخر و شاد را برای شهروندان و گردشگران فراهم
کنیم .معاون شهردار شیراز افزود :درصدد هستیم فستیوال غزل و ترانه
را برگزار و جشــنواره بهار نمایش را احیا کنیم تا به برندی هنری برای
شیراز تبدیل شوند.
شیراز میتواند به شهر فعال هنرهای تجسمی تبدیل شود

بازدید کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر از محله سعدی

بازآفرینی بافت اطراف سعدیه

[

[

پیشینهی غنی شیرارز در هنرهای نمایشی

حســینی افزود :وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی میتواند با همکاری
شــهرداری شــیراز فرصت حضور دوبــاره هنرمندان شــیرازی را که

[

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در دیدار با شهردار

شــیراز گفت :مکاتب و خاندانهــای هنری ،هنرمنــدان ،خالقیت و
ســنتهای ادبی میتواند شــیراز را به شــهر پایلوت گفتگوی دیروز و
امروز و شــهر فعال هنرهای تجســمی تبدیل کند .سید محمد مجتبی
حسینی با اشاره به اینکه در جشنواره بینالمللی هنر فجر ،چهار جشنواره
هنرهای تجســمی ،تئاتر ،موســیقی و مد و لباس در حوزه امور هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار میشود ،گفت :در راستای تحقق
شــعار «ایران ،تهران نیســت» بخشهای مهمی از این جشنوارهها در
ســایر شهرهای ایران برگزار میشود که با توجه به سرمایه غنی هنری
و انسانی شیراز ،میتوان بخشهایی از جشنواره هنرهای تجسمی فجر
را در این شــهر برگزار کرد .معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی ضمن مقایسه نگارخانههای شــیراز و تهران گفت :در تهران
که قریب به  400نگارخانه مجوزدار فعالیت میکنند ،تنها  22نگارخانه
حرفهای وجود دارد ،اما در شیراز از  35نگارخانه 12 ،نگارخانه بهصورت
حرفهای مشــغول فعالیت هستند و این نشــاندهنده سرمایهای غنی
فرهنگی اســت که میتواند در جریان جشنهای چهلمین سال انقالب
و جشــنواره فجر به شــبکه ملی برگزاری این جشنها بپیوندد تا شیراز
دوباره بهعنوان یکی از قطبهای هنری کشور شناخته شود.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ضمن تشــریح
مزیتهای فرهنگی و هنری شــیراز خاطرنشان کرد :شیراز تنها شهری
اســت که ســنت هنری در آن دچار انقطاع نشــده ،دو مکتب نقاشی
شاخص داشته و روزگاری صادرکننده هنر و الزامات هنری همانند نسخ
خطی بوده است و این استعداد هنری راه خود را به خانههای شیرازیها
نیز باز کرده بود و شاهد انتقال نسل به نسل هنر در خاندانهای بزرگ
هنری این شــهر هســتیم .وی با بیان اینکه خاندانهای هنری فارس
همچون خاندان وصال ،گوهری ناب برای این سرزمین هستند ،افزود:
رفاقــت و همراهی در فرهنگ هنرمندان فارس ،مهمتر از رقابت هنری
است که این موضوع منجر به توسعه هنری شیراز و حرکت خاندانهای
برجسته هنری دوشــادوش یکدیگر شده است .بنا به گفته معاون امور
هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی پس از انقالب اسالمی تعداد
فارغالتحصیالن دانشــگاههای هنر به بیش از ســه میلیون نفر افزایش
یافته و فعالیت بیش از چهار هزار و پانصد آموزشگاه هنری ،گفت :رشد
و توســعه هنر از ثمرات انقالب اسالمی است .امروز یکی از مزیتهای
فرهنگی کشــور توجه به هنر اســت اما این مزیت بهانــدازه کافی در
راســتای توسعه و رونق اقتصادی و گردشگری هنر به کار نگرفته شده
است .صابر سهرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس نیز در این نشست
با اشــاره به تهیه پیشنویس تفاهمنامه بین اداره کل فرهنگ و ارشاد
فارس و شهرداری شیراز گفت :طبق این تفاهمنامه برنامههای فرهنگی
و هنری شیراز با همکاری نهادهای یادشده اجرا خواهند شد.

بازدید رئیس کمیسیون عمران شورای شهر
از محلههای منطقه 2

دیدار رئیس کمیسیون فرهنگی شورا
با اعضای تیم فوتسال آراد

به اعتبارات ملی نیاز دارد

[

[

اعضای کمیســیون شهرســازی و معماری شورای اســامی شهر شیراز و
مدیرکل فنی اســتانداری فارس و جمعی از مدیران شهرداری شیراز از بافت
فرسوده اطراف آرامگاه ســعدی بازدید کردند .رئیس کمیسیون شهرسازی
و معماری شــورای اسالمی شهر شــیراز در این بازدید گفت :سعدی چهره
جهانی اســت و آرامگاه این شــاعر پرآوازه یکی از مراکز مهم گردشگری
به شمار میرود .نوذر امامی با اشــاره به فرسودگی بافت مسکونی اطراف
آرامگاه ســعدی گفت :اصالح و بازآفرینی اطراف سعدی اولویت کمیسیون
شهرسازی است.
امامی از همراهی شــهرداری شیراز برای بازسازی منطقه خبر داد و گفت:
با شــهردار شیراز صحبت شــده که برای ایام نوروز بخشی از بافت اطراف
آرامگاه ســعدی اصالح و آمادهسازی شــود .رئیس کمیسیون شهرسازی و
معماری خاطرنشــان کرد :در چندســال باقیمانده تالش میکنیم آرامگاه
ســعدی به سرانجام برسد .عضو شورای اسالمی شهر شیراز گفت :بازسازی
بافت اطراف آرامگاه سعدی نیازمند اعتبارات ملی است و شهرداری بهتنهایی
نمیتوانــد این وضعیــت را بازآفرینی کند .در این بازدیــد مدیرکل فنی و
شهرسازی اســتانداری فارس نیز گفت :در تالش هســتیم برای سال ۹۸
اعتبارات بازآفرینی بافت شهری به منطقه سعدی اختصاص یابد.
امیرحســین جمشــیدی ادامه داد :تنها تملک و تخریب خانههای فرسوده
پاسخگوی مشکالت منطقه نیســت و باید قبل از هر اقدامی طراحی الزم
مبتنی بر تأثیرات اجتماعی در منطقه ارائه و تصویب شود.

«نواب قائدی در ادامه بازدیدهای میدانی
از محلههای منطقه دو شهرداری بهمنظور
بررسی نیازهای این منطقه ،این بار رئیس
کمیســیون عمران ،حملونقل و ترافیک
شورای اســامی شهر شــیراز ،به همراه
شــهردار و جمعی از مسئوالن شهرداری
منطقــه  2و یاوران شــورا ،از محلههای
کوزهگری ،شیخ علی چوپان ،دهپیاله بازدید
کرد .در این بازدید ،قائدی ناظر شــورای
شهر در شــهرداری منطقه  ۲با گفتوگو

با ســاکنان این محلهها ،از نزدیک مسائل
و مشــکالت و همچنین درخواســتهای
مردمی را رصد و موردبررســی قرار داد و
با لحاظ تمهیــدات الزم ،بر رفع نیازهای
منطقــه و شــهروندان تأکید کــرد .وی
همچنین از کارشناســان حوزه کمیسیون
عمــران ،حملونقل و ترافیک شــورای
شــهر نیز خواســت تا با حضور مستمر در
ایــن محلهها ،به جد پیگیــر رفع نیازها و
همچنین درخواستهای مردمی باشند.

رئیس کمیســیون فرهنگــی ،اجتماعی و
ورزشــی شورای شــهر با حضور در تمرین
تیم فوتســال «آراد شــیراز» با کادر فنی
و بازیکنــان آیت تیم صحبــت کرد .احمد
تنوری در این دیدار بر لزوم تالش بیشــتر
در راستای حمایت شورای شهر و شهرداری
شیراز از توســعه ورزشهای تیمی در شهر
شیراز تأکید کرد و گفت :امیدواریم از سال
آینده از تیمهای فوتســال نیز حمایتهای
خوبی از ســوی شــهرداری انجام پذیرد و
ایــن تیمها بتوانند با کســب موفقیتهای

ورزشی ،نام شیراز را در عرصههای ورزشی
بیشازپیــش مطــرح کنند .در ایــن دیدار
عباس دوکوهکی ســرمربی تیم و مهدی
رمضانــی مربی تیم فوتســال آراد و برخی
بازیکنان این تیم شیرازی در سخنانی کوتاه
ضمن تقدیر از رئیس کمیســیون فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شــورای شهر به دلیل
حضور در میان ورزشــکاران ،مشــکالت و
نیازهای تیم را برشمردند و خواستار حمایت
شورای اسالمی شهر شیراز از رشته فوتسال
آقایان شدند.

عکسنوشت:

رئیس و اعضای شورای
اسالمی شهر شیراز از
پایگاه هوایی شهید
دوران بازدید کردند

[

جامعه

مدیریت شهری بر این باور است که امکانات شهری
باید بهگونهای باشد که مردم از زندگی
در شهر لذت ببرند

گزارشی درباره برنامهها و اقدامات عمرانی شهر
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گفتوگوی «شهرراز» با معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز

پروژههایعمرانیشهرداری
انسانمحور و عدالتمحور خواهد بود
معاون فنی و عمرانی شــهرداری شیراز در گفتوگو با شــهرراز میگوید :شهرداری شیراز نگاه ویژهای را به
پروژههای انسانمحور دارد؛ چراکه توســعه باید همهجانبه و در تمام بخشهای فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی،
محمدرضا طاهری عمرانی و ...نمود داشته باشد .به باور حسین آرگیو که یکسال از مدیریتش بر معاونت فنی و عمرانی شهرداری
شــیراز میگذرد ،محالت بهعنوان محور اصلی تعامالت اجتماعی محســوب میشــوند و از همینرو مجموعه
شهرداری در توسعه و گسترش برنامههای خود ارتباط مناسب و نزدیکی را با محالت و مردم برقرار میکنند .آرگیو سپس احداث
پروژههای فرهنگی مانند کتابخانه ،قرائتخانه ،ســرای محله و ...در تمامی مناطق شهر و بهصورت عدالتمحور را از مهمترین

یک ســال از دوره مدیریت شما بر معاونت فنی و عمرانی
شهرداری شــیراز میگذرد .ابتدا بگویید در دوره مدیریت
شــما رویکرد مدیریت شــهری در بخش عمرانی چگونه
است؟ انســانمحوری که شعار مدیریت شهری است ،چه
نمودی در پروژههای عمرانی شهری دارد؟
شوراها و شــهرداری به ترتیب بهعنوان نهاد قانونگذار و
عنصرهای مهم مدیریت شهری محسوب میشوند ،اعضا
محترم شــورای اسالمی شهر شــیراز بهعنوان منتخبین
مردم که در سال گذشــته توانستند به این پارلمان محلی
راه پیدا کردند و این نهاد با مشخص کردن دستورالعملها
و راهکارها و ابالغ آن به شــهرداری باعث میشــوند که
این دو عنصر و این دو بازو اهداف و برنامههای شــهر را
در تمامی بخشها حرکت دهند .بر همین اســاس اجرای
مصوبات شــورا از وظایف مهم شهرداری به شمار میآید،
قانون نیز وظایفــی را برای شــهرداریها در نظر گرفته
است .به عنوان مثال شــهرداریها وظایف متعددی را در
ســطح شــهرها بر عهده دارند؛ مث ً
ال تمیزکردن خیابانها
و احداث پل ،زیرگذر و روگــذر ،احداث تقاطعهای بزرگ
و ...از دیگر وظایف شــهرداریها محسوب میشود .انجام
چنین اقداماتی بیانگر این موضوع اســت که شهرداریها
و مسئوالن شهری شــیراز عالوه بر اینکه باید تخصص
کافی را در زمینههای ذکرشده داشته باشند ،باید در جهت
پیشــبرد اهداف و برنامهها تعامالت مناسبی را با مردم و
شهروندان برقرار کنند.
مدیران شــهرداری نیز اگر خواســتار پیشــبرد اهداف و
موفقیت در برنامههای خود هســتند ،باید عالوه بر اینکه
در بخشهــا متفاوت مانند تعامــات اجتماعی ،ارتباطی
مناســب مردم داشــته باشــند ،باید از بینش سیاســی و
اجتماعی مناســبی برخوردار باشــند تــا بتوانند اهداف و
برنامههــای خود را پیش ببرند و توســعه دهند .به عنوان
مثال محــات بهعنوان محور اصلــی تعامالت اجتماعی
محسوب میشوند ،بنابراین مجموعه شهرداری در توسعه
و گســترش برنامههای خود ارتباط مناسب و نزدیکی را با
محالت و مردم برقرار میکنند؛ از همین رو ما نیز خدمات
شــهری و فعالیت شــهرداری را به مرکز و دل محالت
بردیم؛ چراکه همواره معتقدیــم که محله مرکز تعامالت
اجتماعی ،فرهنگی و گفتوگوهای مردم به شمار میآیند.
در این راســتا ما در تالشــیم تا با ارائه خدمات مناسب به
عمق محالت بتوانیم رضایت مــردم را در تمامی مناطق
و نقطههای شهر شــیراز کسب کنیم .چراکه فراهمکردن
امکانات برای تمام مردم محالت و شهر سبب میشود که
اعتماد مردم به مجموعه مدیریت شهری افزایش پیدا کند
و بهتبع آن مشارکت شهروندان با مجموعه شهرداری نیز
گسترش یابد؛ چراکه مشارکت شهروندان زیربنای توسعه
شهر محسوب میشود.
ما همواره بر این باوریم که شهرها و امکانات شهری باید
بهگونهای باشــد که مردم از زندگی در شهر لذت ببرند که
در این راســتا از زمانی که مدیریت شهری جدید فعالیت
خود را آغاز کرده اســت ،در تالشــیم تا با در دستور قرار
دادن عواملــی مانند ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان،
رفع مشکالت تکتک شــهروندان و ...اقداماتی را انجام
دهیــم تا مردم بتواننــد از تمامی امکانــات و خدمات در
شهر شیراز بهرهمند شوند .با توجه به اینکه شورای پنجم
نگاه انســانمحوری به پروژههای عمرانی دارد ،بنابراین
مجموعه شــهرداری و خدمات شهری همواره سعی دارد
که نگاهها را به ســمت پروژههای فرهنگی ســوق دهد
که در این راســتا شــهرداری نگاهی ویژه به پروژههای،
فرهنگــی ،ورزشــی و پروژههای ســامتمحور دارد .با

بررســی از پروژههایی که شــهرداری در دستور کار دارد،
مشــاهده میکنیم که شهرداری شیراز فعالیتهای خود را
در چند بخش تقســیمبندی کرده است که توسعه معابر و
پروژههــای فرهنگی ،و احداث پارکهای بزرگمقیاس از
مهمترین آنها محسوب میشود.
ازدیگر سو و ازآنجاکه زیربنای اقتصادی یک شهر با توسعه
معابر شــکل میگیرد ،بنابراین اقتصادمحور کردن شهرها
از دیگر وظایف مهمی است که بر عهده شهرداریها قرار
دارد .در همین راســتا ما در مجموعهی شهرداری توسعه
کوچهها ،خیابانها ،جادهها و تقاطعهای غیر همســطح را
در دستور کار قرار دادهایم .از سوی دیگر بر اساس مطالعه
و تحقیقاتی که انجام دادهایم ،متوجه شــدهایم که در حال
حاضر احداث پروژههایی مانند تقاطعهای غیرهمسطح در
نقاطی عملیاتی میشــود که جزو نیاز شــهر و شهروندان
به شــمار آید .از همینرو در شــرایط فعلی تقاطعات غیر
همســطح در رینگهای پیرامونی شــهر شــیراز احداث
میشــود ،چراکه رینگهای درونی شهر نیازی به احداث
تقاطعهای غیرهمسطح ندارد.
در راســتای توســعهی فرهنگی و اجتماعی چه
پروژههایی را در دست اجرا دارید؟

با توجه به اینکه شــهرداری بهعنوان یک نهاد اجتماعی
بایــد فعالیتهای مهم و تأثیرگــذاری را در این بخشها
انجام دهد ،بنابراین احداث فرهنگسرا میتواند از آسیبها
و معضــات اجتماعی درون شــهر شــیراز بکاهد که در
این راســتا احداث پروژههای فرهنگی ماننــد کتابخانه،
قرائتخانه ،ســرای محله و ...در تمامی مناطق شــهر و
بهصورت عدالتمحور از مهمترین برنامههایی اســت که
در دستور کار مجموعه شــهرداری قرار دارد .ما معتقدیم
که اگرچه رفع معضالت و آسیبهای اجتماعی شهر ،تنها
بر عهدهی شهرداری نیست ،اما شهرداری شیراز برحسب
وظیفــهای که دارد گامهای مؤثــری در این بخش انجام
داده است.
به عنوان مثال احداث زمینهای ورزشــی ،مجموعههای
ورزشی و ساماندهی و ایجاد پارکهای سالمت که سبب
ایجاد نشاط و شــادابی مردم میشود ،از برنامههایی است
که در دســتور کار شــهرداری قــرار دارد؛ چراکه همواره
معتقدیم در شــرایط فعلی ،مردم به شــادی و شادابی نیاز
دارند؛ درنتیجه ایجاد پروژههای ورزشــی سبب سالمت و
تندرستی مردم و شهروندان میشود .ایجاد پارک از سوی
دیگر سبب استاندارد شدن فضای شهری میشود ،بنابراین
ما در مجموعهی شهرداری در این راستا احداث چند پارک
بزرگمقیاس را در دســتور کار قــرار داریم .همچنین در
جهت رفاه و ســامت مردم و شهروندان شــیراز ،ایجاد
پیادهروهای سالمت را در دستور کار قرار دادهایم.
محور عرفان ،زند و قصردشت سه محوری است
که مدیریت شــهری قصد ساخت و تکمیل آنها
را دارد .آیا مطالعات و انتخاب پیمانکار برای این
پروژهها آغاز شده است؟ پیشبینی شما از زمان
تکمیل این پروژهها چه زمانی است؟

مطالعه و انتخاب پیمانکار برای این پروژهها انجام شــده
اســت ،بهطوریکه مشــاور این پروژهها هم انتخاب شده
اســت .مســیر حافظ که از دروازه قرآن آغاز میشود و در
قبرستان تاریخی دارالسالم به پایان میرسد ،به طور جدی
در دستور کار شــهرداری قرار دارد و این پروژه هماکنون
در حــال طراحی اســت .بازآفرینی مجموعــه فرهنگی
زندیه و ســاماندهی باغات و کوچهباغهای قصردشــت از

برنامههای مجموعه شهرداری عنوان میکند و میافزاید :باید اقداماتی انجام دهیم که مردم از قدمزدن در شهر شیراز لذت
ببرند .او تحقق این مهم را نیز در ایجاد بستر مناسب در بخش پیادهرو و ارتقای پیادهمحوری میداند« .از همینرو فراهم کردن
زیرســاختهای پیادهروها در شهر شیراز از برنامههایی است که در اولویت مجموعه شهرداری قرار دارد ».حسین آرگیو احداث
محورهای عرفان ،زند و قصردشــت را از نمونههای این نگاه مجموعه شــهرداری میداند و با اشاره به پایان مطالعه و انتخاب
پیمانکار و مشاور برای این پروژهها میافزاید :مجموعه مدیریت شهری توجه ویژهای به پروژههای فرهنگی و انسانمحور دارد.
مشروح گفتوگوی شهرراز با حسین آرگیو معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز را در ادامه بخوانید.

دیگر برنامههای شــهرداری شــیراز محســوب میشود.
همچنین ســاماندهی بلوار بوســتان در محله سعدی در
جهت پیادهمحور بودن مناطق شهری ،سنگفرش کردن
خیابانهای طالقانی ،خیام ،محــور عفیفآباد و ...از دیگر
برنامههایی اســت که در دســتور کار ما قرار دارد .چراکه
ما معتقدیم باید اقداماتی انجام دهیم که مردم از قدمزدن
در شــهر شیراز لذت ببرند؛ این مهم نیز نیازمند یک بستر
مناســب در بخش پیادهرو و ارتقای پیاده محوری اســت.
از همینرو فراهم کــردن زیرســاختهای پیادهروها در
شــهر شیراز از برنامههایی اســت که در اولویت مجموعه
شهرداری قرار دارد.
از ســوی دیگر و با توجه به اینکه شــهر شیراز از ظرفیت
باالیی در بســیاری از حوزهها ماننــد مذهبی ،فرهنگی،
تاریخی ،اجتماعی و ...قرار دارد ،درنتیجه ما باید با توجه و
مهم برشمردن این بخشها ،گامهای مؤثری را در تمامی
بخشهــا برمیداریم .به عنوان مثــال در بخش مذهبی
وجود سومین حرم اهلبیت و امامزادههای گرانقدر سبب
زینتبخشــیدن به این شــهر و همچنین ظرفیتی برای
جذب گردشــگران شده اســت .وجود بناها و آثار تاریخی
و فرهنگی مانند مجموعه زندیه ،ارگ کریمخانی و ســایر
بناهای دیگر نیز ســبب شدهاند که شیراز از بهلحاظ غنای
اماکن تاریخی و فرهنگی ،از بســیاری از شهرهای کشور
و دنیــا متمایز شــود .مث ً
ال وجود آرامگاه شــاعران بزرگ
فارسیزبان مانند سعدی ،حافظ ،خواجوی کرمانی و ...نیز
از دیگر ظرفیتهای شــیراز در بخش فرهنگی است که
شهرداری شیراز همواره در تالش است تا این جاذبههای
گردشــگری را افزایش دهد .شــهرداری شیراز در بخش
پروژههــای فرهنگی قصد ندارد که اقتصاد مردم را از بین
ببرد ،ما همواره در تالشیم تا با در نظر گرفتن اقتصاد مردم
پروژهها بهگونهای پیش میبریم و آغاز میکنیم که حضور
مردم در جامعه در تمامی بخشهای جامعه پررنگ باشد.
بعد از اینکه شورای پنجم بر سر کار آمد و فرآیند
انتخاب شــهرداری و گروه جدید شهرداری آغاز
شد ،مدیریت شهری شیراز اعالم کرد که افزون
بر ارتقایی فعالیتهای فرهنگی ،اتمام پروژههای
نیمهتمــام از اولویت برنامههــای این مجموعه
به شــمار میآید .در حال حاضر چه تعداد پروژه
نیمهتمام در سطح شهر قرار دارد و این پروژهها
کی به پایان میرسد؟

شــورای پنجم و مجموعه مدیریت شــهری شــیراز در
شــرایطی بسیار ســخت کار خود را آغاز کرد ،بنابراین در
جهت پیشــبرد برنامههای خود با تکیــه بر خرد جمعی و
استفاده از نظر کارشناسان ،برنامهریزیهای دقیقی انجام
دادیم و بر اســاس آن قول دادیم که در مرحلهی نخست
پروژههای عمرانی نیمهتمام را که ســرمایه شــهروندان
محسوب میشــوند ،به پایان برســانیم .با توجه به اینکه
 22پروژه بزرگ نیمهتمام در شــیراز وجود دارد ،بنابراین
در جهت تکمیــل و احداث این پروژههــا برنامهای را با
عنوان «مهندســی ارزش» راهانــدازی کردیم .این روش
که مبتنی بر خالقیت و نوآوری اســت ،در مرحله نخست
به بازنگری طرحها و پروژههــای نیمهتمام میپردازد که
در همین راســتا این روش با کاهش هزینه و تســریع در
امــور اجرایــی ،اقداماتی انجام میدهد کــه روند تکمیل
پروژهها تســریع یابد.در همین راســتا مهندسی ارزش در
بخش پروژههــای نیمهتمام و پروژههایــی که از ارزش
پایینی برخوردارند به ما ثابت کرد که برخی از این پروژهها
نمیتواند برای شــهر و شهروندان تأثیر و کارایی مطلوبی

داشته باشد .بهعنوانمثال در میدان قصردشت قرار بود که
یک تقاطع غیر همســطح ایجاد شود که با یک بررسی از
این بخش متوجه شــدیم احداث این تقاطع در این بخش
نمیتواند تأثیرگذار باشــد .شــاهد مثال آنکــه امروز ما
شاهدیم که احداث تقاطعهای مرکز شهر ،تنها چراغهای
راهنما را حذف کرده اســت .به عنــوان مثال تقاطع غیر
همســطحی که در میــدان معلم ایجاد شــد ،آنگونه که
بایدوشــاید ،نتوانســته موفق و اثربخش باشد و بر اساس
نظر کارشناسان این پروژه تنها نقطهی ترافیک را به چند
صد متر پایینتر انتقال داده اســت .از ســوی دیگر ما به
این موضوع توجه کردیم کــه تصادفات زیادی در رینگ
کمربندی شــهر شیراز اتفاق میافتد بهطوریکه بر اساس
آمارها ،بیشترین تصادفات در استان فارس در شهر شیراز
و در کمربندیهای این شــهر اتفاق میافتد؛ از همین رو
در جهت رفع این مشکل اقدام به احداث تقاطعهایی غیر
همسطح در این بخش کردیم.
یکــی از مشــکالت امــروز بخش عمــران و
ساختوساز ،بحث گرانشدن مواد اولیه و افزوده
شــدن میزان اعتبار اولیهی پروژه است .بهعنوان
مثال چندی پیــش مهندس شــکوهیان رییس
سازمان عمران به شــهرراز اعالم کرد که هزینه
 ۴۵۰میلیارد تومانی پروژههای در دســت انجام
امروز به  ۷۰۰میلیارد تومان افزایش یافته است.
این اعتبار امروز چگونه تأمین میشود؟

بله امروز بر اثر نوســانات ارزی قیمــت برخی از مصالح
عمرانــی افزایش پیدا کــرده اســت؛ بهطوریکه قیمت
تأسیســات مکانیکی ،برقی و سایر مصالح دیگر به ترتیب
دو الی ســه برابر افزایــش پیدا کرده اســت .اگرچه این
نوســانات بر پروژههای عمرانی شــهرداری تأثیر گذاشته
است ،اما این موضوع سبب نشده که کمکاری یا وقفهای
در روند تکمیل پروژههای شــهرداری ایجاد شــود .ما در
همین مدت تعداد قابلتوجهی از پروژهها را در سه مرحله و
در دهه مبارک فجر ،روز شیراز و هفته دولت افتتاح کردیم
و تعدادی پروژه هم در ادامه افتتاح میکنیم.
در صورت به پایان رســیدن پروژههای عمرانی
که در حال حاضر در حال ســاخت و احداث است،
شهرداری شــیراز چه برنامههای برای احداث و
راهاندازی پروژههای جدید دارد؟

با توجه به اینکه شــورای محترم شهر و شهردار منتخب
آقــای اســکندرپور شــعار و برنامههای خــود را بر پایه
انســانمحوری قرار دادهاند ،بنابراین ما سعی کنیم که به
پروژههای فرهنگی و انسانمحور ،توجه خاص و ویژهای
داشته باشــیم .در این راستا شهرداری شــیراز استراتژی
خود را در برنامهها و پروژهها دقیق و شــفاف مشــخص
کرده اســت ،بهطوریکه فراخوانی را برای تمام کشور و
استان منتشر کردهایم که بر طبق آن افرادی که خواستار
ایجاد راهاندازی پروژههای فرهنگی در شهر شیراز هستند
اعالم آمادگی کنند .شهرداری شــیراز نگاه ویژهای را به
پروژههای انسانمحور دارد .نباید فراموش کرد که توسعه
باید همهجانبــه و در تمام بخشهای فرهنگی ،اجتماعی،
ورزشــی ،عمرانی و ...باشــد .شهرداری شــیراز توانسته
در تمام امور زندگی شــهروندان تأثیرگذار باشــد و اگرچه
شــهرداری متولی اصلی فرهنگ در جامعه نیست ،اما ما با
توجه به این مهم توانستهایم با اقداماتی که انجام دادهایم،
در بخش فرهنگی از بسیاری از ادارات و سازمانها پیشی
بگیریم.

،،

محالت بهعنوان محور
اصلی تعامالت اجتماعی
محسوب میشوند ،از
همین رو ما نیز خدمات
شهری و فعالیت
شهرداری را به مرکز
و دل محالت بردیم؛
چراکه همواره معتقدیم
که محالت مرکز تعامالت
اجتماعی ،فرهنگی و
گفتوگوهای مردم به
شمار میآیند

،،

،،

در جهت تکمیل و احداث
پروژههای نیمهتمام
برنامهای را با عنوان
«مهندسی ارزش» برای
بازنگری ،کاهش هزینه
و تسریع در امور اجرایی
این طرحها و پروژههای
راهاندازی کردهایم

،،

،،

احداث فرهنگسرا میتواند
از آسیبها و معضالت
اجتماعی درون شهر
شیراز بکاهد و در این
راستا احداث پروژههای
فرهنگی مانند کتابخانه،
قرائتخانه ،سرای محله
و ...در تمامی مناطق شهر
و بهصورت عدالتمحور
از مهمترین برنامههای
مجموعه شهرداری است

،،

پروندههفته

یکی از بزرگترین عناصر هویتساز معماری
دوره زندیه در یک کالم
سادگی برون و غنای درون است

معماری زندیه در نمای بیرونی ساده
و در نمای درونی زیبا و متنوع است
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شیراز پائیز است و پائیز شیراز
سیروسرومی
شیراز دامن گســترده بر دامنههای کوهسارانی که او
را در برگرفتهاند و هرروز به کرشــمه رختی میپوشد به
رنگ طبیعت که چهارفصلش بی گل نیست .شیراز پاییز
اســت و پاییز ،شیراز ،فصل عاشقانههای سعدی ،فصل
تغزل خواجه راز و فصــل رنگینکمان برگ ،بر بومی به
وسعت شیراز.
برگزیده میشــوی ،در زردترین فصل ،مرا میخوانی به
مهــر ،آبان میبارد زیبا ،با تو تــا آذر میآیم ،تو را غزل
میکنم ،بیا شــیراز ،بیا پاییز ،به کوچههای قصردشت،
به پرچینهای مهربانی ،که بر بلندای دیوارهای کاهگلی
معطر در باران ،جا خوش کردهانــد ،به پیادهروی پر از
پاییز باغ ارم ،به آوای خشخش برگ ،و ترنم نســیم
که میــان پاییز بازی میکند ،در نارنجســتان قوام ،در
باغ دلگشــا ،در باغ عفیفآباد ،پاییز آبستن باران است،
و شیراز میبارد ،زمین و زمان خیس ،خشکرود ،آبدار،
و خنده بر لبهای ما شــکفته میشود به شکرگزاری ،و
خدا را میجویم ،در همین نزدیکی ،بر برگ پاییز ،که هر
ورقش معرفت اوست ،و در قلوب انسانهای انسان.
او ،دستش را به مهر بر پوست کشیدهی شب میکشد،
بافتههای گیســوی ماه ،آویزان در ریزش برگ میلرزد،
زمین خیس از عشــق رنگی دگرگونه میگیرد ،تا فردا،
تصویری نو و تازه در چشمانمان بکاریم.

بوی آذر

حمید روستا

«شهرراز» پایی ِز شیراز را روایت میکند

عاشقانههایشهر

پاییز فرصتی بزرگ برای تصمیمهای خالقانه در مدیریت شهری شیراز است

پائیز؛پادشاهفصلها
امینتوانگر
آقــای ماهیانه معلم کالس اول ابتدایی بود .او مرد بود ،دســت به
پیچاندن گوش او حرف نداشــت ،وقتی بهاقتضای سنمان اذیت
ِ
میکردیم ،یا درس نمیخواندیم؛ طوری گوشمان را پیچ میداد که
زمین و زمان در چشممان تار میشد .ازقضا معلم ورزش مدرسه،
تنها دوشنبهها حضور داشت و همنشینی زنگ ورزش و نقاشی با
هم در جدول هفتگی روز شــاد و مفرحی رقم میزد دوشنبهها .روز
لذت بردن از دوران کسلآور آن روزگار بود .ملزومات زنگ ورزش
کتونی ســفیدرنگ و شلوارگرم مشکی سهخط بود و به دنبال توپ
پالستیک میدویدیم تا زمانی که رمقی برایمان نمیماند .و اما و
اما زنگ نقاشی ...دفتر فیلی سفیدرنگ بزرگ و مدادرنگی سفارش
آقای ماهیانه بود تا در کولهپشتی آن روزگار جا بگیرد تا شاید اندکی
روحیهمان لطیف شود و حتی عاشق هنر شویم .وقتی دست در دست
پــدرم به لوازم تحریری رفتیم ،برای خرید دفتر فیلی و مدادرنگی
ذوقزده بودم ،آقای پورحســین صاحبمغازه گفت که تعداد جعبه
مداد رنگیها شــشتایی ،دوازدهتایی و بیستوچهارتایی است.
گفت« :هر چه تعداد مدادرنگیها بیشــتر باشه ،پاییز رو قشنگتر
میتونی بکشی؛ پاییز پادشاه فصلها و رنگهاست ».نمیدانم این
حرف او جهت فروش مدادرنگی بیســتوچهارتایی جعبهفلزی و
گرانقیمت بود ،یا میخواست پاییز را به من معرفی کند.
معلم در روز نخســت زنگ نقاشــی گفت« :هر چه دوست دارید
بکشید ».من که از جعبه مدادرنگی خوشرنگولعاب خرسند بودم،
درختی کشــیدم ،درخت هم نبود؛ انگار میخواستم از همهی مداد
رنگیها استفاده کنم تا پاییز را نشان دهم .این آشنایی من بود با
پادشاه فصلها ،فصلی که غم دارد ،اما چشمانت را نوازش میدهد
و گرچه احساس گناه میکنم از اینکه پا روی برگهای میگذارم،
اما شما که غریبه نیستید ،خرسند میشوم از اینکه گوشم با صدای
خشخش برگهای پاییز نوازش پیدا میکند .پاییز ،پاییز اســت؛
اما هنوز هم بعد آن همه ســال نمیدانم آقای پورحســین برای
فروش خــود بود یا معرفی پاییز به من؛ کــه آن جعبه مدادرنگی
بیستوچهارتایی را فروخت .اما دیگر مهم نیست ،چون دستکم
پادشــاه فصلها را به من شناخت .پادشاه فصلها برای من پاییز
است.

من فکر میکنم همه شاعران شیرازی در آذرماه شاعر
شدهاند.
شبهای آذرماه در شیراز ،ابروباد و مه و باران و فلک،
دستبهدســت هم میدهند تا چنان شور مستانهای
برپا شــود که همه جنبندگان این خطه عاشق شوند.
قطرههای باران در آذ ِر شیراز ،ریز و سبک میشوند.
بارش نرم باران ،آدمها را وسوسه میکند که بیچتر
گام در کوچههــا و خیابانها بگذارند و عامدانه خیس
شوند.
برگهای زرد و قرمز انگار فــرو افتادهاند تا زیر پای
عابران ،خشخش کنند و نوای پسزمینهای بسازند
برای موسیقی شیدایی پاییز .از بوی بهارنارنج خبری
نیســت ،اما قطرههــای باران کــه از روی برگها و
میوههای درخت نارنج ُسر خوردهاند و خاک باغچهها
را خیــس کردهاند ،بویی دیگرگــون در فضا پخش
میکنند.
خورشید هم در آذرما ِه شیراز ،زودتر غروب میکند تا
عاشقان مجال بیشتری داشته باشند برای بیهوشی
و سرمستی .شــبهای طوالنی بهترین بهانه است
برای قدم زدن در شهر؛ مهم نیست مسیر از کجا آغاز
شود و مقصد کجا باشد .فقط کافیست از خانه خارج
شوید؛ دل ،شما را بهپیش میبرد .هر جای این شهر در
شبهای آذر ،منزلگه عشق است؛ چه بر مزار حضرت
حافظ حاضر شوید و در گوشهای از حیات ملکوتیاش
بنشــینید؛ چه راهی کوچهباغهای قصردشت شوید؛
چه چمران و باغهایش شما را فرابخوانند؛ چه پارک
قدیمی و بزرگ شــهر را برگزینید؛ چه ارم یا اطلسی
را مقصد بدانید؛ چه راهی فرهنگشهر شوید؛ چه در
محلههای قدیمی فخرآبــاد و رحمتآباد و عفیفآباد
قدم بزنید؛ چه به حریم حرم پنــاه ببرید؛ همهجای
شیراز در این شبها ،فصل عاشقیست.
باران آذر ،خیابانها را خیس میکند و تصویر چراغهای
ِ
شهر ،انعکاس شاعرانهای در کف پیادهروها مییابند؛
و اینهاســت که شبهای آذرماه را در شیراز زندهتر
و رنگینتر میکنند .شبهایی شیرین که دلدادگان،
آرزوی بیپایان بودنشان را دارند.
پیشنهاد میکنم حتی اگر شاعر و عاشق هم نیستید تا
آذرماه به پایان نرسیده ،شبها ساعتی را با یاران خود
در شــهر قدم بزنید .اجازه دهید نسیم خنک و سبک
پاییزی در عمق جانتان بنشیند و قطرههای ریز باران
گونههایتان را خیس کند .یادتان نرود که چترها را با
خودتان نبرید.
خدا را چه دیدید؟ شاید شاعر شدید؛ شاید هم عاشق.
شک نکنید که در شبهای آذرما ِه شیراز دستخالی
به خانه برنمیگردید.

عکسها :علی محمدیراد

پرونده
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فرزاد صدری

روزهای منتهی به آخر آذرماه اســت و صدای سمفونی خداحافظی با
پاییز را میتوان از جیغ زر ِد برگهای زیر پایات شــنید .خیابان ارم
الهه عشق همه خیابانهای شیراز و هفتمین خیابان عاشقانه دنیاست.
ارم بهراستی بهشت خیابانهای شیراز است و البته که وجود باغی به
همین نام در ابتدای آن مهمترین دلیل معروفیت این خیابان اســت.
ارم در همه فصلها زیباســت .چه فصل بهار که رســتاخیز رنگها
عاشــق
در ایــن خیابان غوغا میکند و چه فصل پاییز که برگهای
ِ
درخت دلتنگ لمس زمین میشــوند و به ما یادآور میشوند؛ افتادن
نتیجه عشق است! شــهر بوی باران نمخوردهی شب قبل میدهد و
شیراز یکی از عاشــقانهترین صبحهای جمعه خود را تجربه میکند.
زنوشــوهری جوان دست در دســت هم پرســپکتیو خیابان ارم را
عاشــقانهتر کردهانــد و تو گویی حافظ با دیدن تصویری مشــابه در
همین خیابان ســروده است« :در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا/
زلف سنبل به نسیم سحری میآشفت».
غزل همه خیابانهای شــهر است.
خیابان ارم بدون تردید شــاهبیت ِ
حال پاییز شــیراز ســراغ ایــن زوج جوان
بــرای درک بهتر حس و ِ
میروم .با لبخند به استقبالشان میروم و با لبخند پاسخم را میدهند.
پاییزی خیابان ارم را چگونه تفسیر
میپرســم قدم زدن در یک صبح
ِ
میکنید؟ مرد جوان دســت در دست همسرش ،انگار که نمیخواهد
تصویر زیبای پاییزی را مخدوش کند میگوید :برای ما شــیرازیها
خیابان ارم نماد عشــق و دلدادگی است و باغ ارم ،جلوهای از بهشت
بریــن خداوند بر روی زمین اســت .قدم زدن در ایــن خیابان و در
برگرفتــن صبح پاییزی ،زیباترین اتفاق بــرای آغاز یک روز تعطیل
و با نشــاط اســت .بانوی جوان نیز در تمام این مدت همســرش را
نگاه میکرد .از او پرســیدم :تصویر شما از پاییز خیابان ارم چیست؟

میخندد و میگوید :تصویر من از پاییز ارم ،همسرم است که عاشقانه
دارد از ایــن خیابان میگوید! هردو میخندنــد و من میگویم اتفاق ًا
خالصهای از همه تصویرهای شــهروندان شاید چیزی شبیه همین
باشد .میگوید :از شوخی گذشته خیابان ارم برای من یک «پیادهراه»
است؛ سنگفرشــی از خاطره و دلدادگی است ،جایی است بین زمین
و آســمان که تو را به بهشــت خدا نزدیکتر میکند .اینجا میعادگاه
عشــق است و پیادهراهی بهســوی آرامش .ارم به نظرم یک خیابان
نیســت ،یک اَبَرخاطره اســت ،جایی که تو را وصل میکند به همه
نوســتالژیهای داستانهای عاشــقانه .اگر یکی از جنبههای شیراز،
شــهر شعر است و عاشقی؛ به اعتقاد من خیابان ارم مرکز این رویداد
عاطفی و انسانی است.
کوچهباغهای قصردشت

از این زوج جوان خداحافظی میکنم و راهی کوچهباغهای قصر دشت
میشــوم .معدود برگهای باقیمانده بر درختــان آخرین غزلهای
خداحافظی با پاییز را تداعی میکنند .تصویر نارنجیهای خوشمزه بر
تن درختان ،همراه با قرمزی انارهای پوکخوردهی جامانده از مهر و
آبان بوی «مهر آبانی» پاییز شیراز را دوچندان میکند! بوی نمخورده
از باران پرچینهای کاهگلی باغ ،همراه با قرمز و نارنجیهای آویزان
بر درخت ،تنها یک قاب زیبای پاییزی در کوچهباغهای قصردشــت؛
نیست یک غزل ناب به گویش شیرازی است که خداوند آن را سروده
است! محو تماشای تصویر شاعرانهی خداوند در کوچههای نمخورده
از باران قصردشت شــدهام که صدای «الهی شکر» یک پیرمرد مرا
بــه خود جلب میکند .پیرمرد عصازنــان در کوچهباغ راه میرود و با
عمق وجودش هوا را استنشــاق میکند .سالمی میکنم و میگویم:
پدر جان چند سال داری؟ پاسخ سالمم را به گرمی میدهد و با خنده

میگوید :با این هوای پاک و این تصاویر زیبای پاییزی؛  ۲۲ســال!
چقدر پاســخش فیلسوفانه بود .شاید خالصهی همهی آن چیزی بود
که من میخواستم در وصف پاییز از کوچهباغهای قصردشت بنویسم.
از پیرمرد میپرســم برای اینکه شیراز پاییز قشنگتری داشته باشد،
چه پیشــنهادی دارید؟ میگوید :اول باید به خدا توکل کنیم تا مثل
امسال باران خوب بیاید ،اما اگر جای شهردار منطقه بودم ،با همکاری
باغداران اینجا جشــنوارهی خرمالو و انــار برگزار میکردم تا همهی
شــیرازیها به بهانهی این جشنواره هم که شده به باغات قصردشت
بیایند و از زیباییهای اینجا لذت ببرند .حاال که همه جوانها گوشی
موبایل دارند و عکس میگیرند ،دیگران هم این عکسها را میبینند
و تنها اردیبهشتماه به شیراز نمیآیند؛ بلکه فصل پاییز و ماه آذر نیز
پای گردشــگران به شیراز باز میشود .شیراز در پاییز هیچ از بهار کم
ندارد پســرم .خواجه راز در توصیف یار میگوید« :مرا چشمی است
خونافشــان ز دست آن کمانابرو /جهان بس فتنه خواهد دید از آن
چشم و از آن ابرو» .شیراز در فصل پاییز در نگاه من ترجمان این شعر
حافظ از معشــوق است .هرکسی بیاید و تصاویر زیبای کوچهباغهای
قصر دشــت را در شیراز ببیند ،بدون شک عاشق چشم و ابروی شهر
میشــود؛ در نگاه من کوچهباغهای قصردشت ،چشم و ابروی شیراز
اســت .چشــم و ابرویی بس زیبا .اما صد حیف که خیلیها قدر این
نعمــت خدا را نمیدانند و میخواهند در این منطقه آپارتمانســازی
کنند .از خداوند میخواهم این شورا و این شهرداری به شعار خود که
«انسانمحوری» اســت ،در ادامهی مسئولیت خود نیز جامهی عمل
بپوشانند و جلوی ساختوسازهای بیرویه را بگیرند.
پیرمرد یک شــاع ِر درون داشت .ســبدی از شعر و فلسفه بود .تردید
فیلسوف
ندارم ســالها زندگی در کوچهباغهای قصردشت از او یک
ِ
شاعر ســاخته بود .یک ویژگی که بسیاری از شــیرازیهای اصیل
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دارند .فلســفه زندگــی در نگاه مردمان این دیــار مبتنی بر مهربانی
و صلــح و زیبایی و گفتوگو و لذتبردن از زندگی اســت .انگار که
همهی شــیرازیها یک سعدی درون دارند؛ وقتی در اوج سرما حرف
از مهربانی میزند و میســراید« :وقت گل و روز شادمانی آمد /آن
شد که به سرما نتوانی آمد /رفت آنکه دلت به مهر ما گرم نبود /سرما
شد و وقت مهربانی آمد» .لبخندی بر پیرمرد میزنم و میخواهم از او
خداحافظی کنم ،قبل از خداحافظی اما آیهای از قرآن برایم میخواند
کم مــا ِفی َ
رض َجمِی َع ًا» .میگوید
که میفرمایدُ :
األ ِ
«ه َوالذی خَ لَ َق لَ ْ
قســمتی از آیه  ۲۹ســوره مبارکهی بقره اســت« .خداوند آن کسی
است که همه موجودات و پدیدههای روی زمین را برای شما آفریده
است ».با اســتناد به همین آیه باید شــکرگزار این نعمتها باشیم.
کوچهباغهای قصر دشت در هر چهارفصل خدا زیباست.
کوچهباغهای قصردشت انگار انتها ندارند؛ تا چشم کار میکند درخت
میبینــی و زیبایی قابهای پاییزی .اینجــا امپراتوری پاییز بیش از
هر نقطه دیگر شــهر خودنمایی میکند .پیرمرد راست میگفت شعار
انسانمحوری با رویدادهای فرهنگی و گردشگری معنا پیدا میکند.
پاییز برای شــیراز یک فرصت است .یک شعر نانوشته برای مبلمان
شهری .شــعر پاییز را مدیریت جدید شــهری در شیراز باید بسراید.
پاییز حتی میتواند جشــنوارهای از نیمکتهای چوبی در سطح شهر
خزان طبیعت .با
باشــد؛ فرصتی برای تعامل اجتماعی شهروندان در
ِ
یــک برنامهریزی کوتاهمدت میشــود پاییز را به یک فرصت خالق
برای شــهر تبدیل کرد .خیابان ارم و کوچهباغهای قصردشــت تنها
فرصتهای پاییزی شهر شیراز نیســتند .امپراتوری پاییز را میتوان
در باغهای عفیفآباد و دلگشــا ،باغ جهاننما ،سرتاســر خیابان قصر
دشــت و بسیاری از باغهای خانواده در سطح شهر و نیز بلوار چمران
به نظاره نشست؛ تا تصمیم مدیریت شهری در این رابطه چه باشد.

گردشگری

گزارشی درباره ظرفیت پزشکی شیراز در گردشگری
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گردشگری پزشکی در شیراز قدمتی حدود
به  60سال دارد که با تأسیس بیمارستان نمازی
آغاز شده است
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گزارش «شهرراز» از ظرفیتها و توانمندیهای شیراز در گردشگری پزشکی

گردشگریپزشکیحلق همفقودهدرآمدزاییشهری

،،

بیش از دو هزار بیمار
خارجی در ششماهه
ابتدایی سال جاری برای
درمان به بیمارستانهای
مجاز شیراز مراجعه
کردهاند که این آمار
نسبت به سال گذشته
حدود هفت درصد
افزایش داشته است.
اغلب متقاضیان درمان
در شیراز از کشورهای
حاشیه خلیجفارس و
بهویژه عمان و عراق
بوده است

،،

تاکنون  10بیمارستان
در شیراز موفق به
اخذ مجوز  IPDاز
وزارت بهداشت
شدهاند .بیشترین
مراجعه به شیراز برای
گردشگری پزشکی نیز
بهسبب پیوند اعضا،
چشمپزشکی ،کاشت
مو و جراحیهای زیبایی
است

،،

،،

شاید شیراز هماکنون
در پزشکی حرفهای
زیادی برای گفتن
داشته باشد ،اما هنوز
سطح خدمات درمانی
که در اختیار قرار
میدهد ،به تالش
بیشتری برای رسیدن
استانداردهای بینالمللی
نیاز دارد و با احداث
شهر سالمت زمینهای
فراهم میشود که شیراز
در سایه آن بتواند هر
روز امتیازهای پزشکی
خود را باال ببرد

،،

فاطمه منفرد

گردشگری سالمت را میتوان یکی از پر اهمیتترین و درآمدزاترین گونههای گردشگری و بهترین
جایگزین درآمدی در کشــورهای دارای درآمد نفتی دانســت .هزینه پایین درمان ،وجود پزشــکان
حاذق و تجهیزات پیشــرفته؛ ایران را از دیرباز مورد توجه بسیاری کشورها بهویژه کشورهای حوزه

خلیجفارس کرده است .در این میان شیراز به دالیل مختلفی ازجمله کیفیت ممتاز خدمات پزشکی،
حضور پزشکان برجسته و خوشنام در سطح ملی و فراملی ،تعرفههای درمانی منصفانه ،برخورداری از
آخرین دستاوردهای علمی و فناوری پزشکی و همچنین شرایط اقلیمی و آبوهوایی مطلوب و دلپذیر
همواره جزو مهمترین مقاصد گردشگری سالمت در کشور بوده است.

قدمت  60سالهی گرشگری پزشکی در شیراز

گردشگری ســامت واژهای کلی و شامل سه نوع از گردشگری
اســت که گردشــگری پزشــکی یکی از این ســه گونه است.
گردشگری پزشکی در شــیراز قدمتی حدود به  60سال دارد که
با تأســیس بیمارستان نمازی آغاز شده اســت .از دیرباز ساکنان
کشورهای حاشیه خلیجفارس به این بیمارستان مراجعه میکردند
و میتوان گفت برند شــیراز در این زمینه برندی ســنتی است.
ازسویی ظرفیت باالی شــیراز را در امور پزشکی امری غیرقابل
انکار است ،چنانچه شهر شیراز افزون بر اینکه قطب پیوند اعضای
کشور محسوب میشــود ،در زمینههای مختلف دیگر نیز دارای
توانمندیهایی است که سبب شده همهساله افرادی از کشورهای
حوزه خلیجفــارس ،اســتانهای منطقه جنوبی کشــور و دیگر
شهرستانهای فرس برای بهرهمند شــدن از خدمات درمانی به
شیراز سفر کنند .درحالیکه شــیراز از چنین قابلیتهایی در امور
درمانی برخوردار اســت ،مشخص اســت که با باال بردن سطح
خدمات پزشــکی قادر خواهد بود که با جذب گردشگرانی بیشتر
در حــوزه درمانی ،نهتنها در تثبیت هر چه بیشــتر نام خود و ارتقا
توانمندیهای پزشکی و درمانی پیشرو باشد؛ بلکه سهم بهسزایی
در درآمدزایی برای شهر و استان ایفا کند.
راهاندازی سامان ه «گردشگری سالمت»

با در نظر گرفتن این پیشزمینه با مسئول دفتر گردشگری سالمت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز به گفتوگو نشستیم تا کمی شرایط
کنونی توریسم درمانی شیراز را بررسی و از برنامههای آتی دانشگاه
علوم پزشــکی در این حوزه صحبت کنیم .نیما هنرور در ابتدا در
راستای آمار دقیق متقاضیان درمانی در سطح کشور ،از راهاندازی
ســامانهای تحت عنوان «گردشگری ســامت» توسط وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی گفت :در زمینه آمارگیری
بیماران خارجی محدودیتهایی در قســمت گزارشگیری توسط
دفتر گردشگری سالمت دانشــگاه پزشکی در خصوص تفکیک
نوع بیماری و کشور ارجاعدهنده در سامانه وزارتخانه وجود دارد که
ذکر آمار دقیق بیماران بینالمللی را که در زمینههای مختلف برای
مداوا به شیراز مراجعت کردهاند ،تا حدی دشوار میکند و وزارتخانه
هنوز به درمانگاهها و مراکز کاشت مو امکان دسترسی به سامانه
برای ورود آمار را نداده است.
در شــشماهه ابتدایی امســال دو هزار گردشگر
خارجی بهمنظور خدمات پزشکی وارد شیراز شدهاند

بــه گفتهی هنرور حــدوداً از اواخر ســال  95وزارت بهداشــت
بیمارســتانهایی را که دارای مجوز  IPDهستند موظف به ثبت
اطالعات و آمار بیماران بینالمللی را در این ســامانه کرده است.
به گفتهی او این اطالعات جمعآوری ،تجزیهوتحلیل میشوند ،اما
متأسفانه تاکنون امکان دسترسی استانها به این سامانه مهیا نشده
است .دومین نکته مرتبط با ابهام آمارها ،حضور واسطههایی است
که بیماران را جذب و با هزینههایی متغیر در دیگر بیمارســتانها
و کلینیکها پذیرش میکنند .مســئول دفتر گردشگری سالمت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ســومین دلیل مهم در این زمینه را
مراجعه بیماران خارجی به بیمارستان و یا کلینیکهایی که هنوز به
برنامه  IPDوارد نشدهاند ،مانند کلینیکهای کاشت مو دانست.
بااینحال آمار حال حاضر را که دانشگاه علوم پزشکی از مراکز با
مجوز  IPDجمعآوری کرده است ،میتوان بیش از دو هزار بیمار
خارجی در ششماهه ابتدایی سال جاری و در بیمارستانهای مجاز
عنوان کرد که نسبت به سال  96حدود هفت درصد افزایش داشته
است و اکثریت متقاضیان درمان در شیراز در سال گذشته از عمان
و در سال جاری از عراق بوده است.
 10بیمارستان شیراز دارای مجوز  IPDهستند

وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی از ســال 1394
استانداردهایی را تحت عنوان آییننامه ضوابط فعالیت واحد بیماران
بینالملل()InternationalPatientDepartmentدر
مؤسسات پزشکی به دانشــگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
ابالغ کرده اســت که مطابق این آییننامه تنها بیمارســتانهایی
کــه موفق به اخذ مجوز واحد بیماران بینالملل از ســوی وزارت
بهداشت شوند ،مجاز به پذیرش و درمان بیماران خارجی خواهند
بود که معاونت درمان دانشــگاههای علوم پزشکی کشور وظیفه
نظارت بر حســن اجرای آن را بر عهده دارند .این آییننامهها بر
اساس حدود  80سنجه ،بیمارستانها را در بخش فضای فیزیکی،
نیروی انسانی متخصص ،خدمات ،تسهیالت و فرآیندها ارزشیابی
میکند و بهصورت ششماهه و یکســاله صادر میشوند .طبق

عکس :علی محمدیراد

،،

در ششماهه ابتدایی امسال دو هزار گردشگر خارجی بهمنظور خدمات پزشکی وارد شیراز شدهاند

گفته مســئول دفتر گردشگری سالمت دانشــگاه علوم پزشکی
شیراز ،تاکنون  10بیمارستان در شیراز موفق به اخذ این مجوز از
وزارت بهداشت شدهاند که تحت نظارت مستمر و دقیق دانشگاه
علوم پزشکی هستند.
بیشــترین مراجعــه بــه شــیراز :پیونــد اعضا،
چشمپزشکی ،کاشت مو و جراحیهای زیبایی

نیما هنرور در ادامه شــیراز را در ارائــه خدمات تخصصی و فوق
تخصصی پزشکی «شــهری توانمند» دانست و افزود :با نگاهی
به مراجعــان درمانی خارجی میتوان گفــت متقاضیان خدمات
چشمپزشکی ،کاشت مو و جراحیهای زیبایی اکثریت بیماران را
شامل میشوند .همچنین در زمینه جراحی و پیوند اعضا شیراز به
دلیل حضور پزشکان حاذق جزو برترینهای کشور به شمار میرود.
وی در زمینه معرفی توانمندیهای پزشکی شهر شیراز و همچنین
شفافسازی در زمینه هزینههای درمان از طراحی وبسایت این
بخش خبر داد و گفت :در راســتای معرفی توانمندیهای شیراز
در عرصه گردشگری پزشــکی ،دفتر گردشگری معاونت درمانی
دانشگاه علوم پزشــکی اقدام به طراحی وبسایتی جامع در این
زمینه کرده اســت که تا حدود دو هفته آتــی فعالیت خود را آغاز
میکند .پس از آن بیماران غیرایرانی با مراجعه به این وبســایت
میتوانند اطالعــات موردنیاز خود از لیســت مراکز دارای مجوز
فعالیت ،پزشکان و امکانات و خدمات هر بیمارستان تا هزینههای
خدمات را کسب کنند.
مسئلهی واسطهها و افزایش هزینهی گردشگران

یکی از مســائل گریزناپذیر در هر صنعتی ،ورود واســطهها یا به
قولی دالالن مختص آن بخش اســت .با توجه به اینکه اکثریت
متقاضیان درمانی خارجی در روند گرفتن وقت یا درمان به مشکل
برمیخورند ،دالالنی ورود کرده و با قیمتهایی برابر و گاه بیش
از درمان بیمار ،پذیرش و ترخیص او را انجام میدهند .این قضیه
به یکی از چالشهای مهم در حوزه گردشــگری پزشکی تبدیل
شــده است؛ بهگونهای که بسیاری از بیماران در زمینه نرخ درمان
به تعارض میرســند و برایشان ایجاد ابهام میشود که چرا گاهی
هزینهها بســیار باالست ،غافل از اینکه واســط بین او و بخش
درمانی گاه دو سوم مبلغ دریافتی را برداشته و یکسوم باقیمانده را
برای درمان هزینه میکند .در این زمینه مسئول دفتر گردشگری
سالمت دانشگاه علوم پزشکی شیراز میگوید :در نظرسنجی که از
بیماران خارجی انجام شد ،تفاوت قیمت خدمات درمانی در شیراز
یکی از دغدغههای این بیماران بود .او افزود :متأسفانه واسطههایی
در این زمینه مشغول به فعالیت هستند که نرخ درمان را با توجه به
نیــاز و درآمد خود تغییر داده و بیمار را با هزینههای عرف پذیرش
کرده اســت؛ درحالیکه مبلغ بیشــتری را از او دریافت کردهاند.
در این راســتا دانشگاه علوم پزشکی شــیراز برای شفافسازی و
اعتمادسازی بیماران نرخهای درمان را در وبسایت ذکرشده قرار
خواهد داد.
تعرفهها آنالین و به زبان انگلیسی به رؤیت بیماران
میرسد

به گفته نیما هنرور همچنین وزارت بهداشــت بهمنظور جلوگیری
از اجحــاف به بیماران خارجی توســط افراد غیرمســئول و این
واســطهها ،کلیه مراکز درمانی را موظف به صدور صورتحساب
به زبان بیمار و یا انگلیسی کرده است که این صورتحساب باید
به رؤیت و امضا بیمار و یا قیم قانونی او برسد .در زمینه راهکاری
برای ســاماندهی این دالالن نیز هنــرور گفت :در حال حاضر ما
در حال بررســی راهکارهایی برای ساماندهی این واسطهها و به
حداقل رســاندن حضورشــان بین بیمار و بخش درمان هستیم.
از مهمترین این راهکارها آگاهســازی بیماران از نرخ هزینههای
درمان است که با تعابیری که صورت گرفته است سعی ما بر قوی
کردن وبسایت ذکرشده در موتورهای جستجوگر اینترنتی و جزو
اولین سایتهای حین جستجو است که بیمار با مراجعه به آن قادر
خواهد بود هزینههــای درمان خود را تا حد باالیی برآورد کرده و
از آن مطلع شود .مسئول دفتر گردشگری سالمت دانشگاه علوم
پزشکی افزود :طرح دیگری در راستای این ساماندهی که در حال
بررسی و رأی زنی با استانداری است؛ بهکارگیری افرادی حقیقی
با دارا بودن شاخصهای الزم که از سمت دانشگاه علوم پزشکی
و سازمان میراث فرهنگی تدوین شدهاند و با کارتهای شناسایی
مخصوص در این حوزه است.
عمان و عراق بازار هدف گردشگری پزشکی شیراز

در اداه نیما هنرور یکی از کاستیهای موجود در صنعت گردشگری
پزشــکی شیراز و حتی کشــور را «فقدان بازاریابی فعال و مؤثر»
برشــمرد .وی بازار هدف گردشــگری پزشکی شــیراز را عمدت ًا
کشــورهای عربی حاشیه خلیجفارس و بهطور مشخص دو کشور
عراق و عمان دانست و ایجاد دفاتری در کشورهای هدف را امری
مؤثر در رونق این صنعت و از بین بردن شکاف بین بیمار و بخش
درمان دانســت .وی در این راستا از راهاندازی کلینیکی در عمان
توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد و گفت :دانشگاه علوم
پزشکی شــیراز در حال راهاندازی کلینیکی در عمان است که با
پیشبینــی ما از اوایل بهمنماه فعالیت خــود را آغاز خواهد کرد.
این کلینیک در راســتای ساماندهی بیماران ،پزشکانی را از شیراز
در آنجا بهصورت ماهیانه مستقر میکند که ویزیت بیمار در آنجا
انجام میدهند و در صورت نیاز با برگ پذیرش به شیراز ارجاع داده
میشود .با این اتفاق تا حد زیادی امکان ورود واسطین ساماندهی
شده و بیماران از هزینههای خود در حین درمان آگاه خواهند شد.
وظایف و مســئولیتهای کمیته راهبری گردشگری
سالمت

مســئول دفتر گردشگری سالمت دانشــگاه علوم پزشکی شیراز
سپس از حضور کمیته راهبری در این زمینه در سطح کشور سخن
گفت و افزود :کمیته راهبری گردشــگری سالمت که دبیری آن
را سازمان میراث فرهنگی بر عهده دارد و وزارت بهداشت و امور
خارجه عضو از اعضای این کمیته هستند و وظیفه سیاستگذاری
و برنامهریزی را بر عهــده دارد .به گفتهی نیما هنرور این کمیته
در قالب شورای راهبری در سطح استان نیز در حال فعالیت است
و جلســات خود را در استانداری فارس برگزار میکند که اعضای
آن میراث فرهنگی ،نماینده وزارت خارجه ،نظام پزشکی ،دانشگاه

علوم پزشکی و معاون گردشگری و امور زائرین استانداری هستند
و سیاســتگذاریهای الزم در ایــن زمینه در این شــورا انجام
و مصوباتی ابالغ میشــود .هنرور با اشــاره بــه این موضوع که
گردشگری که با این هدف وارد کشور میشود و بهمنظور درمان به
شیراز مراجعه میکند ،پررنگتر کردن نقش دانشگاه علوم پزشکی
را امری مهم دانست و گفت :با توجه به دلیل اصلی ورود این گروه
از گردشگران به شیراز دانشگاه علوم پزشکی نقش پررنگتری در
این حوزه ایفا میکند و در سیاستگذاریها نیز باید کمی پررنگتر
باشــد گرچه همکاری تمامی بخشها با یکدیگر امری ضروری
اســت .به گفتهی او تفکیک وظایف و انجام این وظایف توســط
بخش مسئول نقشــی بسیار اساسی در رسیدن به اهداف و رونق
این صنعت ایفا میکند .در این زمینه نظارت و سیاستگذاریهای
بخش درمان وظیفه اصلی دانشگاه علوم پزشکی است درحالیکه
در دیگر عناصر سفر ما نقشی نداریم و باید شرکتهای تخصصی
مــورد تأیید میراث فرهنگی در این بخش ورود کنند .البته این در
حالی اســت که کوچکترین تغییرات در دیگر بخشها بر میزان
ورود و تقاضای بینالمللی تأثیر خواهد گذاشت.
احداث شــهر سالمت ،زمینهســاز افزایش سطح
گردشگری پزشکی شیراز

مســئول دفتر گردشگری سالمت دانشــگاه علوم پزشکی شیراز
سپس آغا ِز ایده ساخت شهر ســامت را از استان فارس دانست
و افزود :ســاخت شهر سالمت شیراز در راستای ارتقا و استفاده از
پتانسیلهای درمانی این شهر و تبدیل آن به قطب توریسمدرمانی
کشور امری بسیار مؤثر در سطح ملی و فراملی است .او گفت :شاید
شــیراز هماکنون در پزشکی حرفهای زیادی برای گفتن داشته
باشــد ،اما واقعیت آن است که هنوز سطح خدمات درمانی که در
اختیار قرار میدهد ،به تالش بیشتری برای رسیدن استانداردهای
بینالمللی نیاز دارد و با احداث شــهر ســامت زمینهای فراهم
میشود که شیراز در ســایه آن بتواند هر روز امتیازهای پزشکی
خود را باال ببرد .هنرور در ادامه افزود :طرح این پروژه که چند سال
پیش برای اولین بار درکل کشــور و در شیراز به تصویب رسید به
دالیل مختلفی ازجمله نبود اعتبارات تا چندین سال پیش غیرفعال
بود که خوشبختانه از سال جاری مجدداً آغاز و همچنان ادامه دارد.
وی معتقد اســت در صورت بهرهبرداری از این شهرک سالمت
ساماندهی توریستهای درمانی و ارتقا کیفی خدمات درمانی گامی
بزرگ برداشته میشود .او در توضیح شهرک سالمت شیراز گفت:
این شــهرک که در حدود  20کیلومتری شمال غربی شیراز و در
مسیر سپیدان واقع شده است ،جزو مناطق ویژه اقتصادی محسوب
میشود که خود نکتهای مثبت در این زمینه است و تمامی قوانین
این مناطق ویژه ازجمله گمرک برای آن لحاظ میشــود که این
امر در ورود دارو و اجناس پزشــکی بســیار مفیــد خواهد بود .به
گفته نیما هنرور در اینگونه شــهرکها تمامی امکانات موردنیاز
توریســتدرمانی برای مدت اقامت و درمانش در شــیراز در این
منطقه فراهم میشود .شهر ســامت شیراز همچنین با متمرکز
کردن خدمات درمانی شهر در منطقهای خاص ،قادر خواهد بود از
حجم ترافیک و شــلوغی که در شهر به خاطر ازدحام گردشگران
درمانی در نقطههای پزشکی شهر ،ایجاد میشود ،بکاهد.

ورزش
گزارش درباره ورزش گلف در شیراز

با وجود جدیدالتأسیس بودن هیئت ورزش گلف شیراز
عالقهمندان زیادی به این رشته وجود دارد
و ورزشکاران زیادی جذب این هیئت شدهاند
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گزارش «شهرراز» دربارهی رشتهی ورزشی گلف و وودبال در شیراز

نیمیازملیپوشان«وودبال»شیرازیهستند
شیرازنخستینتولیدکنندهتجهیزاتوودبالدرکشوراست

یادداشت

چهره

حمیده سرکوبی شیرازی

یادداشت

صداوسیما
و تغییر نگرش درباره ورزش
یکی از حوزههایی که در ســاخت ذهنیت
در حوزههــای مختلــف بــرای مخاطب
عام نقــش تأثیرگذاری دارد صداوســیما
و فیلمهای ســینمایی و سریالهاســت.
یکــی از موضوعاتــی که در ســریالها
و فیلمهــای صداوســیمای ایــران کمتر
موردتوجــه کارگردانــان ،تهیهکنندگان و
نویسندگان قرارگرفته موضوعات ورزشی
است .در فیلمها و سریالهای ایرانی تنها
برای داشــتن لوکیشن زیبا و الکچری به
سراغ فضاهای ورزشــی میروند .استفاده
نامناســب از موضــوع ورزش و به تصویر
کشــیدن نادرســت رشــتههای ورزشی،
یکی از اتفاقاتی اســت کــه کرات در این
بخش افتاده است .این هنجار بههیچوجه
نمیتواند برای ورزش مناسب باشد ،شاید
با روی کار آمدن شــبکه ورزش ،شــرایط
برای این حوزه تأثیرگذار کمی بهتر شــده
است .با وجود این نگرش نامناسب در حوزه
ســینمایی در صداوسیما ،نباید این نکته را
فراموش کنیــم که برنامههای ورزشــی
فوقالعاده و قوی در حوزه ورزش ســاخته
شــده و در حال پخش اســت که سالها
از عمر آن میگــذرد ،ورزش و مردم ،نود
و . ...از جمله این برنامههاست که توانسته
همگام با سلیقه مخاطب تأثیرات مثبتی در
ورزش حرفهای داشته باشد .با اینوجود در
صداوسیمای فارس در بخش ساخت فیلم،
سریال و برنامههای کارشناسی دچار یک
کمبود هســتیم .برنامههای ورزشی فارس
نیز بههیچوجه با کارشناسی درستی برای
حل یک هنجار و ساخت فرهنگ و رسیدن
به مقصود انجامنمی شود .این برنامهها از
تدوین نامناسبی رنج میبرند که با تصاویر
آرشــیوی و تاریخمصرفگذشــته چشم
بیننده را نوازش نمیدهند و مخاطبان آن
به حداقل خود رســیدهاند ،در برنامههای
ورزشی فارس مجری و کارشناسان بهروز
و ورزشی استفاده نمیشوند و بههیچوجه با
ســایق امروزی اجرا نمیشوند .به همین
منظور الزم اســت مدیران صداوســیما و
کارگردانــان ورزشــی فــارس در نگرش
خود تغییر رویه دهند و با خوشســلیقگی
و هزینههای بیشــتر ،تأثیر بهســزایی در
ورزش حرفهای قهرمانی و همگانی فارس
بگذارند.

حمیده ســرکوبی شیرازی از سال  ۱۳۹۲وارد هیئت
گلف شــد و رشــته وودبال را آغاز کرد ،او در رشته
دارت هم فعالیت داشت ،شیرازی مربی و داور وودبال
نیز است ،در ســال  ۹۵برای نخستین بار تیم بانوان
وودبال ایران به مســابقات جهانی اعزام شد به تیم
ملی دعوت شد و توانست در کره جنوبی مدال طالی
این رشــته را به دست آورد .او که کارشناس آموزش
اداره ورزش و جوانان اســت در سال  ۹۶نیز بهعنوان
عضو تیمملی به مسابقات جهانی تایلند اعزام شد که
توانســت بار دیگر رشته وودبال را صاحب مدال طال
کند.
سرکوبی شیرازی متولد  ۱۳۶۵است و میتواند با توجه
به اینکه این رشته محدودیت سنی ندارد سالها برای
تیم ملی ایران و شهرستان شیراز افتخارآفرین باشد.
شــیرازی در مســابقات قهرمانی کانی کشور هم
قهرمان بالمنازع است و قرار است در ماههای آینده
ابتدا به مسابقات به مانی کشور اعزام شود که با توجه
به قدرت او میتوان مدال طالی او را حتمی دانست.
شیرازی روزانه دو ساعت تمرین میکند ،او تمرینات
خود را در زمین شهرداری منطقه هفت انجام میدهد،
در ماههای گذشته یکدوره مسابقات جهانی آزاد در
چین انجام شــد که شیرازی به مسابقات اعزام نشد؛
درواقع به دلیل مشــکالت مالی یک طالی دیگر از
دست ایران و شیرازیها پرید.

میثم حجتی
حالی است که زمین مســابقات گلف باید چهل هکتار دســت پیدا کرد .این دومین طالی خانم شیرازی است،
وقتی اســم گلف میآید ذهن همه به ســمت آدمهای باشد و زمین تمرینی آن نیز دستکم چهار هکتار است .طالی اول در سال  ۲۰۱۶در کره جنوبی در اولین حضور
ثروتمنــدی میرود کــه با ماشــینهای گرانقیمت و مسابقات این رشته در سطح آســیایی و جهانی برگزار ایران در مسابقات جهانی به دست آمد .وودبال ورزشی
رنگهای مشکی براق ،لباس اتوکشیدهای به تن کردهاند میشود ،مســابقات در ســطح جوانان بزرگساالن و جهانی که خاســتگاه آن کشــور تایوان است که بدون
و کنار یک زمین ســبز چمنپوششده از اتومبیلهای میانساالن از ســطح غیرحرفهای و حرفهای بهصورت محدودیت سنی برگزار میشود .اینرشته شباهت زیادی
بــه گلف دارد ،اما بــه جای حفرهی
خود پیاده میشوند .این تصورات و افکار اغلب به خاطر آزاد یا تورنمنت برگزار میشود.
شیراز برای نخستین گلف ،در آن توپ باید از دروازه عبور
بهخاطر کجسلیقگی کارگردانان و نویسندگان فیلمهایی
کند .کوروکت نیز بهتازگی وارد ایران
زمین ورزش گلف در منطقه
اســت که در صداوسیما بدون نظارت مسئوالن ورزشی
بار در کشور به
شــده و ورزش بــهکاپ نیز به دلیل
 7شهرداری
پخش شــده اســت .اما درباره این رشــته و رشتههای
فضای آموزشــی کم بــه آن توجه
دیگر تصورات اشــتباهی ساخته شده است که بسیاری رئیس هیئت گلف شهرســتان شیراز
ساخت و تولید
نشده است« .ســعی کردیم تمرکز
از آنها به واقعیت نزدیک نیســت .از همینرو با افشین ســپس میگوید :گلف ورزشی است
تجهیزات وودبال
خود را روی رشــتههایی بگذاریم که
عابد رئیس هیئت گلف شهرستان شیراز که خود مربی و که برخــاف  90درصد رشــتههای
مجهز شده است.
قابلیت بیشتری در آن داریم و همین
بازیکن وودبال ،و بازیکنگلف است و پیشازاین ،شش دیگر ورزشی بازنشستگی ندارد« .در
باعث شده است ســه ملیپوش در
سال مســئول کمیته آموزش هیئت گلف استان فارس رده جوانــان قهرمانان هجدهســاله
قیمت تجهیزات
رشته وودبال داشته باشیم .به گفتهی
بوده اســت ،به گفتوگو نشســتیم تا او از ویژگیهای و در رده بزرگســاالن تــا ســن
وودبال ساخته شده
افشــین عابد بهکاپ را ایرانیها از
این رشــتهی ورزشی در شــیراز برایمان بگوید .عابد هفتادوهشتسالگی در سطح جهانی
میگوید هیئت گلف شهرستان شیراز از سال  ۹۵شروع قهرمان داریم ».بــه گفتهی عابد از در شیراز با توجه به
روی گلــف ابــداع کردهاند و قوانین
به کار کرد .او با تشــکر از کریــم لقمانی رئیس هیئت مزایای این ورزش میتوان به ارتقای نوسانات بازار بهطور خاص خود را دارد.
اســتان گلف میگوید :هیئت استانی گلف نقش زیادی تمرکز ،ایجاد آرامش در فرد ،نداشتن
مشابه
نصف
تقریبی
شــیراز تولیدکننده تجهیزات
در افزایش عالقهمندی ورزشکاران به این رشته داشته محدودیت ســنی نام برد که در سایر
خارجی است
وودبال
است .به گفتهی عابد برخالف تصورات ،در هیئت گلف رشــتههای دیگر به چشــم نمیآید.
رئیــس هیئــت گلف شهرســتان
رشــتههایی دیگر نیز وجود دارند کــه بهراحتی در هر افشین عابد در ادامه با اشاره به اینکه
وجود
با
گویــد:
ی
م
ادامه
در
شــیراز
مکانی قابلاجراست« .هیئت گلف پنج زیرمجموعه دارد ،در ایران بهجز زمین انقالب هیچ زمین
 shirazgolf.blogfa.comمراجعه کنند
ورزش
هیئت
بودن
جدیدالتأســیس
گلف ،مینیگلف ،وودبال ،کوروکت و بهکاپ رشتههای استانداردی نداریم ،میگوید :در حال
و اطالعات الزم را جهت ارتباط با هیئت یا شــرکت در
و
دارد
وجود
رشته
این
به
زیادی
مندان
ه
عالق
شیراز
گلف
اهدایی
زمینی
هفت
حاضر در شیراز در شهرداری منطقه
دورههای آموزشی را کسب کنند.
زیرمجموعه گلف هستند».
داریم که به هیئت گلف واگذاری مســتقیم شده است .هیئت گلف نیز توانسته است ورزشکاران زیادی را جذب
گلف ،مینی گلف و وودبال در شــیراز فعال «این زمین در سال  ۹۱توسط شهردار وقت منطقه هفت کند؛ «اما به دلیل کمبــود زمین امکان ارائه خدمات به
تولید وسایل وودبال در شیراز
در اختیــار ما قرار گرفت ».به گفتــهی عابد در صورت آنها وجود ندارد ،در نتیجه اگر ارگانهای ذیربط اعم از افشــین عابد در ادامه میگوید :در کشور ما استانهای
هستند
رئیس هیئت گلف شهرستان شیراز سپس میافزاید :سه همکاری و لطف شهرداری شیراز در راستای اشاعه این شهرداری ،اداره ورزش و جوانان
تهران ،لرســتان ،خوزستان و تبریز
ورزش در فضاهای سبز شهرداری و ...اعالم آمادگــی و همکاری
مهمترین مراکز این رشته هستند.
رشــته گلف ،مینی گلف و وودبال
هیئت گلف شهرستان
امکان توسعه این ورزش بهمراتب کنند این ورزش بهسرعت جای
در شهرستان شــیراز فعال هستند وودبال در سال  ۸۹وارد
تجهیزات این رشــته همه خارجی
بیشتر خواهش شد.
خودش را در جامعه پیدا میکند ».شیراز از سال  ۹۵شروع هستند ،ما در رشــته وودبال برای
که بهزودی کوروکت هم شــروع ایران شده است ،در سال
اینکه
به
اشــاره
با
ادامه
در
عابد
اولیــن بــار تجهیــزات وود بال را
به فعالیت میکند .شــروع فعالیت
به کار کرد.
 ۹۳نیز وارد استان فارس
ســه ملیپوش شیرازی در تجهیزات گلف برخالف اینکه در
ساختهایم .با بررســی تجهیزات و
گلــف در ایران به زمان اکتشــاف
ذهن مردم گرانترین ورزش دنیا در هیئت گلف رشتههایی
تیم ملی وودبال
شده که تا به امسال
مهندســی معکوس تجهیزاتی مثل
نفت در اســتان خوزستان و شهر
مسجدســلیمان برمیگــردد .این همهساله تیم فارس در رئیــس هیئت گلف شهرســتان محسوب میشود ،اینقدرها هم دیگر نیز وجود دارند که
توپ و دروازه و مالت (وسیله بازی)
شیراز سپس درباره رشته وودبال گران نیست ،میافزاید :تجهیزات
در شیراز به تولید رسید که به سایر
ورزش به صورت جســتهوگریخته
بهراحتی در هر مکانی
در ایران شــروع بــه فعالیت کرد این رشته در مسابقات
نیز میگوید :وودبال در ســال  ۸۹ورزش گلــف از بســیاری از
اســتانها هم با تأیید فدراســیون
قابلاجراست.
تــا رفتهرفته جای خــودش را در کشوری صاحب مقامهای وارد ایران شده است ،در سال  ۹۳رشتهها ارزانتر یا در سطح آنان
ارسال شــد .این اتفاق به تازگی رخ
نیز وارد استان فارس شده که تا به است.
سه رشته گلف ،مینی گلف داده و در ایــن کارآفرینی با جذب
جامعه باز کرد .در ســال  ۱۳۴۲در
ورزشــگاه انقالب تهران نخستین اول تا سوم شده است .در امسال همهساله تیم فارس در این «یک ســت گلف حدودا ً ســه
بیشتر ورزشکاران درآمدزایی خوبی
حال حاضر از چهار عضو رشته در مسابقات کشوری صاحب میلیون تومان است درصورتیکه و وودبال در شهرستان
هم به وجود میآید .قیمت تجهیزات
زمین گلف استاندارد ایران در سطح
شیراز فعال هستند که
مقامهای اول تا ســوم شده است .قیمــت یــک تیــر و کمــان
وودبال ساخته شده در شیراز با توجه
خاورمیانه با مساحت چهل هکتار و تیم ملی بانوان اینرشتهی
در حــال حاضر از چهار عضو تیم نیمهحرفهای باالتر از آن اســت،
به نوسانات بازار بهطور تقریبی نصف
بهزودی کوروکت
هجده زمین استاندارد افتتاح شد و ایران دو بانو و از چهار
ملی بانوان اینرشــتهی ایران دو اما این قیمــت با یک خودرو در
مشابه خارجی است.
ازآنپس گلــف بهصورت حرفهای
هم شروع به
بانو و از چهار عضو تیمملی آقایان رشــته اتومبیلرانی قابلمقایسه
در ایران آغاز شــد .افشین عابد در عضو تیمملی آقایان یک
در گلــف چنیــن امکانــی وجود
نیســت ،مث ً
ال بــرای خرید یک
یک نفر شیرازی است.
فعالیت میکند
ندارد ،ســاخت تجهیزات گلف نیاز
ادامه درباره رشــته مینیگلف نیز
نفر شیرازی است
دو
باید
فوتبــال
ورزشــی
کفش
جاللی،
ســاره
علیرضــا دهقان،
به ف ّناوری باالیــی دارد که در چند
میگوید :مینی گلف ورزشی است
حمیده ســرکوبی شیرازی اسامی میلیون تومان هزینه کرد ».دفتر
کشــور دنیا بیشتر نیست اما ممکن
که در فضای بسیار کوچک قابلیت
ایــن ملیپوشــان اســت که در هیئت شهرســتان شــیراز در مجموعه ورزشی حافظیه اســت با حمایت مســئولین این اتفاق هم مثل وودبال
اجــرا دارد؛ به طوری که کل هجده میدان مینی گلف را
میتــوان در فضای تقریبی هزار متــر اجرا کرد .این در مسابقات آزاد جهانی تایلند در سال  ۲۰۱۸به مدال طال است و عالقهمندان میتوانند از طریق مراجعه به وبالگ بیفتد.
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گردهمایی بزرگ جمعیت آتشنشانان داوطلب شیراز برگزار شد

آموزش شهروندان سرمایهای بلندمدت برای شهر است

شهردار شیراز در مراســم روز جهانی داوطلب ،حضور و
مشارکت دوازده هزار آتشنشان داوطلب را امری بسیار
مهم و خرســندکننده دانســت و افزود :تأثیرگذاری این
مشارکت زمانی افزایش مییابد که آموزشهای هدفمند
و سطحبندی شــدهای برای آتشنشانان داوطلب وجود
داشته باشــد و بتوانیم از داوطلبانی که این آموزشهای
ویژه را دیدهاند در شــرایط خــاص کمک بگیریم .جیدر
اسکندرپور با اشاره به محدودیتهایی که برای جذب نیرو
در دستگاههایی مانند آتشنشانی وجود دارد ،خاطرنشان
کرد :امکان انجام برنامهریزی جامع برای کالنشهرهایی
مانند شیراز با نیروهای موجود در این دستگاهها کم است
و تنها با مشــارکت و کمک مردم امکانپذیر خواهد شد.
شهردار شیراز با تأکید بر اینکه شهروندان رکنی تأثیرگذار
در مدیریت شهری هستند ،عنوان کرد :تا زمانی که مردم
در هزینههای شهر مشــارکت نکنند ،نمیتوانیم به شهر
توسعهیافته دست یابیم .وی ادامه داد :آن هزینه همیشه
مالی و پرداخت وجه نقد نیســت؛ بلکه نحوه و چگونگی
حضور اجتماعی شــهروندان در شــهر نیز از جمله این
هزینهها به شمار میآید.
حیدر اسکندرپور با اشــاره به برخی مشکالت موجود در
کالنشــهرها از جمله ترافیک ،یادآور شد :بدون تردید
با چنــد برابر کردن زیرســاختهای ترافیکــی اعم از
تقاطعهای غیرهمســطح ،تعداد اتوبوسها ،قطار شهری
و ...باز هم مشــکل ترافیک در این شهرها حل نخواهد
شــد؛ و تنها راهی که برای حل این مشــکل وجود دارد
مشــارکت مردمی و تقویت فرهنگ شــهروندی در این
حوزه اســت .وی در مثال دیگری به هزینههای هنگفت
نگهداری از فضای سبز شهری اشاره و خاطرنشان کرد:
مشــارکت مردمی در حفاظت و توسعه این فضاها بخش

دوازده هزار داوطلب آتشنشان آموزشدیدهاند

زیادی از این هزینهها را کاهش میدهد .شهردار شیراز با
بیان اینکه شهرداری برنامههای فرهنگی متفاوتی برای
شهروندان تدارک دیده است از آنها خواست با حضور در
فرهنگسراها و شرکت در این برنامهها به ساختن فرهنگ
عمومی شهر کمک کنند.
باید محور تمام فعالیتهای ما مردم باشند

رئیس شــورای شــهر شــیراز نیز در این مراسم گفت:
داوطلبــان آتشنشــان قــدم در راهــی گذاشــتهاند و
ادامهدهنده راه شاعر بلندآوازه این شهر هستند که گفته
است« :بنیآدم اعضا یک پیکرند /که در آفرینش ز یک
گوهرند» .ســید احمدرضا دســتغیب با اشــاره به اینکه
شــعار مجموعه شهرداری و شــورای پنجم شهر شیراز
ساختن شهری انسانمحور است ،افزود :باید محور تمام
فعالیتهای ما مردم باشــند .دستغیب یادآور شد :تحقق

شهر انسانمحور نیازمند باور مسئوالن به انسانمحوری
و همکاری و مشارکت شــهروندان است .رئیس شورای
شهر افزود :مسئوالن شورای شهر و شهرداری شیراز بر
این باور اعتقاد راســخ دارند و اگر این اهتمام با مشارکت
مردمــی که شهرشــان را دوســت دارند گــره بخورد،
بدون تردید شــعار شــهر انســانمحور محقق میشود.
سیداحمدرضا دســتغیب تأکید کرد :توسعه تشکلهایی
همچــون آتشنشــانان داوطلب نهتنهــا از هزینههای
شهرداری میکاهد؛ بلکه ســبب میشود در مواقع بروز
مشــکل مــردم در صحنه حاضر باشــند و خودجوش و
آگاهانه مشــکل را حل کنند .وی با تأکید بر اهمیت امر
آموزش در سطوح مختلف به آتشنشانان داوطلب ،گفت:
بیشک آموزش شهروندان سرمایه بلندمدت برای شهر
محسوب میشود.

قاب شهر

عکس :علی محمدیراد

چهره
نهمین تابستانه کتاب آغاز شد

کتاب
شیراز در سفرنامهها

«سفره کتاب» روستای
دوستدار کتاب برای شیرازیها

جایزهای دیگر
برای احمد اکبرپور

کتاب «من مترسکم ،ولی میترسم!» نوشته احمد
اکبرپور ،نویســنده شــیرازی برنــده جایزه بخش
کودک شانزدهمین جشــنواره آموزشی رشد شد.
اکبرپور نویسنده مطرح کودک و نوجوان موفق شد
با کتاب «من مترسکم ولی میترسم» جایزه برتر
داستاننویسی کودک و نوجوان را از آن خود کند.
این کتاب را که موسسه فرهنگی فاطمی به چاپ
رسانده اســت ،در رقابت با پنج اثر دیگر در حوزه
کودک این جشــنواره موفق بــه دریافت تندیس
شــانزدهمین جشــنواره کتابهای آموزشی رشد
شــد .به گفتهی نویسندهی «شب بخیر فرمانده»،
پس از دو سال نامزد شدن در جشنواره کتابهای
آموزشی رشد ،موفق شده است این جایزه را کسب
کند .در معرفی این کتاب آمده اســت« :میخی بر
دو چوب کوبیده میشــود و قامت مترسکی شکل
میگیرد .تکه پارچههای کهنــه و کثیفی که دور
تنش پیچیده میشــوند ،او را تبدیل به موجودی
ترســناک میکنند کــه حیوانهــا و بچهها از او
میترسند .کشــاورز مترسک را بر دوش میگذارد
و تا زمینهای کشــاورزی میبــرد و پایش را در
زمین محکم میکند .قرار است مترسک ،ترسناک
باشــد و حیوانها را فراری دهد ،اما او نمیخواهد
ترسناک باشد .نمیخواهد در زمین ساکن بماند».
احمد اکبرپور ،نویسنده نامدار عرصه ادبیات کودک
و نوجوان ایران ســعی کرده است با استفاده از این
داســتان جذاب ،قضاوت نکردن بر اساس ظاهر را
به مخاطبانش القا کند؛ در ســنت ادبی ما معمو ً
ال
خوبهــا زیبا و بدها نازیبا هســتند ،اما داســتان
مترســک ،قصد دارد این باور رایج را تعدیل کند.
تصویرگر کتــاب ،مریم طهماســبی ،تأثیر روانی
رنگها را بهخوبی میشناسد و با رنگهای زنده و
شاد ،تصویرهایی پویا خلق کرده است .تصویرهایی
که به متن جان میدهند و قدرت تجســم کودک
را باالتر میبرند.

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
شیراز نیز با بیان اینکه در شهر شیراز دوازده هزار داوطلب
آتشنشــان آموزشدیدهاند افزود :بــا آموزش مردم در
قالب گروههای داوطلب در ردههای ســمتی مختلف به
دنبال کاهش حوادث و ایمنی بیشــتر هستیم .وی ابراز
داشــت :کوچکترین داوطلب آتشنشان در رده سنی ۳
تا  ۸ســاله هستند .قانع با اشــاره به تهیه نرمافزار ایمنی
در شهرداری شــیراز گفت :با تهیه این نرمافزار به دنبال
جذب داوطلبان آتشنشان بیشتر و شناسایی نقاط ناایمن
در محیط پیرامونی این داوطلبان هستیم تا با ارسال این
نقاط ناایمن از طریق این نرمافزار به دنبال ایمنســازی
آنها باشــیم .مدیرعامل ســازمان آتشنشانی سپس از
تدوین برنامه  ۵ســاله ایمنی در شهرداری شیراز خبر داد
و گفت :ایجاد یک شــهر ایمن و کاهش زمان رسیدن به
محل حادثه از اهداف برنامه  ۵ساله است؛ همچنین برای
رســیدن به اهداف این سازمان کارگروه پیشگیری برای
کم کردن حوادث تشکیل شده است.
وی با اشاره به آموزش بیش از  ۲۰هزار نفر دانش آموزان
در سطح مدارس گفت :با هدف پیشگیری و برای کاهش
حوادث ،مدارس و دانش آموزان جزو گروههای هدف ما
هســتند .قانع با اشــاره به طرح بازدید رایگان از وسایل
گرمایشــی منازل با شــروع فصل پاییز گفت :در شــهر
شــیراز تاکنون هیچ مورد فوتی ناشی از گاز مونواکسید
کربن نداشــتهایم .قانــع درباره محورهای شــهر ایمن
گفت :شــهر ایمن با محور پیشــگیری از مراکز درمانی،
آموزشــی و اقامتی در اولویت است همچنین این طرح
با دوازده شاخص تا پایان این طرح ،هفتم اسفندماه اجرا
میشود.

روستای دوســتدار کتاب امامزاده بزم شهرستان
بوانــات اســتان فــارس در غرفــهای میزبان
مخاطبان اســتان فارس بود .غرفه این روستای
دوستدار کتاب که به مدت هفت روز برپا بود ،با
گلیم و دســت بافتههای بومی تزیینشده و آثار
نویســندگان و شاعران روستا همچون «تاریخ و
فرهنگ بوانات» نوشــته سبحان برزگر و دیوان
اشعار اســداهلل برزگر نیز به نمایش گذاشته شد.
معرفی فعالیتهای ترویج کتابخوانی روســتا
همچون «موکــب کتابخوانی»« ،کتابخانه در
گردش نگین فیروزهای»« ،سهشنبههای مهربان
در دبستان روستا»« ،نامگذاری دو کوچه روستا
به نام کتاب و کتابخانه»« ،فضاســازی محیطی
کتابخوانــی» و ...در قالــب تراکــت از دیگر
برنامههای غرفه روســتای امامزاده بزم بود؛ اما
انداختن سفره کتاب در این غرفه بیش از همه به
چشــم میآمد؛ سفره کوچکی که در ظرفهایی
کشــمش ،گردو ،آلو و برنجک از خوراکیهای
بومی روســتای امامزاده بزم در کنار کتاب قرار
داشت تا در تغذیه روح همراه با تأمین معاش به
مخاطبان یادآوری شود .روستای دوستدار کتاب
امامزاده بزم در  17کیلومتری مرکز شهرســتان
بوانــات قــرار دارد و در ســال  1396بهعنوان
روستای دوســتدار کتاب ایران شــناخته شد و
امســال امیدوار اســت با تداوم برنامههای خود
عنوان برگزیده برگزیدگان روســتاهای دوستدار
کتاب ایران را کسب کند.

یادداشت

انسان ،طبیعت ،باغ ایرانی
دوچندان میسازد .باغ ایرانی همچون باغ ارم به ما اجازه لمس آب را میدهد.
صدیقه سلیمانی ـ زینب سلیمانی
ویژگیهای یادشــده باغ ایرانی را در زمره محیطهای پاسخده قرار داده است.
گذشته از این واقعیت ،مروری بر تاریخ علم و ادب و اخالق نشان میدهد که
باغهای ایرانی ،مانند باغ ارم شــیراز بهعنــوان محیطی که با ترکیب عناصر
بزرگان دین و دانش همواره پیچیدهترین وجوه طبیعت را درآمیخته با مذهب
طبیعی و باورهــای دینی حیات یافته ،در تاریخ خود همواره ارتباطی بســیار
به تصویر کشیدهاند .مردمان عادی کوچه و برزن نیز قرنها برخی از نیازهای
ظریف و چندوجهی با انســان داشــته و احترامی شــایان تقدیر برای طبیعت
روحی خویش را به مدد طبیعت پاسخ میگفتهاند .ارتباط میان منظر و سالمت
قائل شــده است .اغنای حواس پنجگانه و وجود معیارهای منظر زیبایی در باغ
برای مدت طوالنی در فرهنگها و جوامع مختلف موردتوجه بوده است .حضور
ایرانی را میتوان نشانههایی از اهمیت به انسان و توجه به پایداری را گواهی
عناصر طبیعی در مناظر به کمک حواس پنجگانه ،ادراک محیط را برای انسان
بــر احترام به طبیعت در باغ ایرانی دانســت .به نظر میرســد که ارتباط بین
ممکن میکند .این عقیده که مشــاهده آب ،سبزه ،شنیدن آوای حرکت آب و
طبیعت و فرهنگ در هر منطقه از جهان منحصربهفرد اســت .حال نشانههای
آواز پرندگان ،استشمام رایحه گیاهان و گلها و محرکهای چشایی و المسه،
روشــن رابطه انســان با طبیعت را میتوان در آثار هنری برجایمانده در هر
پنــج حس را تحــت تأثیر قرار میدهند و میتوانند بر کاهش اســترس مؤثر
منطقه جســت .در میان آثار هنری موردنظر ،باغهای کهن و ازجمله باغهای
باشند ،در نقاط مختلف جهان موردبررسی و مطالعه قرار گرفته است.
ایرانی ،بیتردید تجلیگاه نشــانههای فوق به شمار میروند .برای مثال جای
بهطورکلی این پژوهشها نشان میدهد که متغیرهای زیادی از قبیل آبوهوا،
شــگفتی نیست که دیدن باغ ایرانی ،تجربه زیبایی صرف نبوده ،بلکه «اغنای
صدا ،آب ،نور و حاشــیه فضاها در افزایش ســامت روان ،مؤثر است .درواقع
حس زیبایی» اســت .چراکه در فرهنگ اسالمی ـ ایرانی هرگز زیبایی صرف
باغ بهوســیله ارتباطی که از طریق حواس مختلف با انســان برقرار میکند،
بهعنوان فضیلت ارزیابی نشده و همواره سیرت بر صورت برتری داشته است،
فشــار روانی زندگی روزمره را کاهش میدهد .میتوان گفت راز موفقیت باغ
لذا این باور در ساماندهی منظر ایرانی نیز سایه افکنده است.
در کشش ذاتی انسان بهسوی خداوند ،طبیعت ،احساس حیات و آرامش است.
اما عالوهبر حس بینایی ،حواس دیگر انســان هم با حضور در باغهای ایرانی
در یکی از پژوهشهای انجامشــده آمده اســت که محورهای باغ در شــش
اغنا میشــود؛ بهاینترتیب ارتباط کاملی میان حواس پنجگانه انســان و باغ
مورد شــامل :تنوع فضایی ،گونههای ســبز گیاهی ،گلها و گیاهان رنگین،
ایرانی وجود دارد تا به این وســیله ارتباط باغ و کاربران آن را تقویت کند .در
گیاهان دارویی ،کاهش صدای نامطلوب محیطی به کمک آوا و ...در گونههای
باغ ایرانی برای اغنای حس بینایی از رنگ گیاهان مختلف استفاده میشو د تا
مختلف موردبررســی قرار گرفته اســت .در باغهای کهن ایران در عین آنکه
با وجود آنها در فصول مختلف چون خزان و زمستان ،باغ ایرانی رنگ خود را
در مــکان زمینی قرار یافتهایم ،بدون فرافکنی ذهنی ،آدمی با ســاحتی دیگر
حفظ کند .رنگها در فصول مختلف متفاوتاند و مدام عوض میشوند .تقدم
و تأخر گل و برگ در باغ ایرانی خوب رعایت شده و منظر پویای آن ،چشمنواز پرندگان که ارمغان طرح کاشت خاص باغ ایرانی است اغنا میکند .در فوارهها هم پیوند پیدا میکند و حــس آرامش و خالی از هر تنش ،همراه با حضور در
است .حس بویایی را با کاشت گلمحمدی و شنوایی را از طریق غوغای خوش و آبشــارها صدای آب آرام و دلنشــین اســت و ترنم صدا ،آرامش محیط را محیطی تفکربرانگیز به او القا میشود.

