شهیددستغیبسادهزیست

حسینعلیزادهشهروند

هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی

16

و عامل وحدت بود

افتخاری شیراز شد

ایجادشرکت ماشینآالت

6

10

کاهشآسیبهایاجتماعی

شهرداری به سود شهر است

راهکار «فرهنگی» دارد

12

اصول اخالقی کارکنان شهرداری :مردمداری و احترام به مراجعین
4

شنبه  24آذر  7/97ربیعالثانی /1440سال چهاردهم/شماره 16/281صفحه 1000/تومان

احداث بزرگترین پروژهی عمرانی شیراز در مراحل پایانی است

«  53درصد» پیشرفت

ت 97
پروژه از اردیبهش 
تا آذر 97

همه
مشغول کارند
3

تقاطع سهسطحی مطهری ـ امیرکبیر ـ رحمت
در دههفجر به بهرهبرداری میرسد

« 32درصد» پیشرفت
پروژه از سال 94
تا پایان سال 96

عکس :اشکان پردل

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

2

اراده دولت بر این است که پروژه آزادراه شیراز ـ اصفهان
هر چه زودتر به بهرهبرداری برسد

شنبه  24آذر  7/97ربیعالثانی /1440سال چهاردهم/شماره281

SAT 15 Dec 2018/Fourteenth Year /No.281

وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان فارس مطرح کرد

بافتفرسودهیشهریبازآفرینیشود
،،

،،

اعتبارات برای ساخت
واحدهای مسکونی
در بافتهای فرسوده
شهرهای باالی  50هزار
نفر اختصاص داده شده
و بازآفرینی شهری تا
پایان سال 1400
و پایان برنامه توسعه
هفتم کشور ادامه دارد

طرح احیای
بافت فرسوده در کنار
توسعه حرم مطهر
شاهچراغ (ع) باید منجر
به افزایش کیفیت
زندگی مردم در بافت
تاریخی شود

،،
وزیر راه و شهرســازی گفت :بافت فرسوده شهری باید بازآفرینی شود.
محمد اسالمی در حاشیه بازدید از طرح توسعه حرم مطهر شاهچراغ (ع)
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه باید با یک تفکر مشخص و هماهنگ
طرح توســعه حرم و بازآفرینی بافت مرکزی شهر شیراز را دنبال کنیم،
اظهار داشــت :در طرحهایی که تا به این لحظه اجرا و دنبال شده ،یک
عدم تطابقهایی وجود داشته و آنچه نیاز واقعی حرم بوده اتفاق نیفتاده
است .اسالمی با بیان اینکه مالحظات و کاستیها در طرح توسعه حرم
وجود دارد ،گفت :این طرح باید بهگونهای اجرا شــود که شــرایط الزم
برای استفاده از تمامی ظرفیتها فراهم شود و فرصت انجام فعالیتهای
فرهنگی ،مذهبی ،علمی و پژوهشی در جوار حرم اتفاق افتد .وی تأکید
کرد :ما باید بتوانیم ظرفیتسازیها را بهگونهای در طرح لحاظ کنیم که
دسترســیها آســان و در آن زحمتی برای مردم ایجاد نشود .وزیر راه و
شهرسازی با اشاره به اینکه تعدادی بافت تاریخی و بناهای واجد ارزش
نیز در این طرح داریم خاطرنشان کرد :زمانی که میگوییم بناهای واجد
ارزش در حقیقــت به گذرگاههای آن مربوط میشــود ولی به این معنا
نیســت که سایر بخشهایی که بنای واجد ارزش ندارد و فرسوده است،
حفظ کنیم بلکه باید آنها را احیا کنیم.
اســامی با بیان اینکه باید کاربریهایی کــه مکمل فضاهای علمی،
فرهنگی ،مذهبی و پژوهشی باشد در جوار حرم مطهر شکل گیرد افزود:
آنچه باید در فرآیند طرح توسط مشاوران ذیصالح تهیه شود در اولویت

،،

قرار میدهیم تا در گام بعدی طرح تفصیلی نیز داشــته باشد .وزیر راه و
شهرســازی خاطرنشان کرد :وقتی طرح جامع داشته باشیم در حد پهنه
صحبت میکند ولی اگر طرح تفصیلی باشد در حد پالک حرف میزند،
ما نیاز داریم از پالک کمتر باشد و اظهارنظر روی آن صورت گیرد تا کار
مطابق با منطق باشــد .آن منطق نیز ما را هدایت کند تا آن چیزی که
بهســازی یا احداث میشود در راستای رفاه مردم و شأن و منزلت حرم
مطهر باقی بماند.
دولت اهتمام ویژه به آزادراه شیراز ـ اصفهان دارد

وزیر راه و شهرســازی همچنین در حاشــیه بازدیــد از طرحهای حوزه
راهســازی فارس گفت :اهتمام و اراده دولت و وزارت راه و شهرسازی بر
این است که پروژه آزادراه شیراز  -اصفهان هر چه زودتر به بهرهبرداری
برسد .محمد اسالمی ،افزود :این طرح با توجه به حجم سنگین عملیات،
یکی از کیفیترین و پرظرفیتترین پروژههای کشــور است و تاکنون
پیشرفت خوبی داشته است .وی ادامه داد :تمام کوشش ما این است که
با بهکارگیری تمام امکانات و ظرفیتها ،روند اجرا و بهرهبرداری از این
طرح بزرگ را شتاب بخشیم.
بازسازی بافتهای فرســوده با اعطای تسهیالت ادامه
دارد

معــاون وزیــر راه و شهرســازی نیــز در بازدیدی دیگر اعــام کرد:
بازســازی بافتهای فرسوده در شهرهای کشــور با اعطای تسهیالت
در قالب اجرای طرح بازآفرینی شــهری و نوسازی ادامه دارد .هوشنگ
عشــایری شامگاه چهارشــنبه در بازدید آر بافتهای فرسوده شهر فسا
گفت :در اجرای طرح بازآفرینی شــهری و نوســازی ،ساالنه  100هزار
واحد مسکونی در مناطق فرسوده نوســازی میشود .معاون وزیر راه و
شهرسازی افزود :اعتبارات برای ساخت واحدهای مسکونی در بافتهای
فرسوده شــهرهای باالی  50هزار نفر اختصاص داده شده و بازآفرینی
شهری تا پایان سال  1400و پایان برنامه توسعه هفتم کشور ادامه دارد.
عشایری ادامه داد :برای ساخت واحدهای مسکونی در کالنشهرها برای
دوره ساخت هر واحد مسکونی بدون سپردهگذاری تا  50میلیون تومان
و برای دیگر شــهرهای باالی  50هزار نفر  40میلیون تومان با سود 9
درصد و مدت اجرایی  2ســاله پرداخت میشــود .وی گفت :اگر فردی
متقاضی تسهیالت بیشتری باشد بعد از  40میلیون تومان تا سقف 110
میلیون تومان تسهیالت با سود  18درصد نیز میتواند بگیرد .وی افزود:
در این طرح که بیشتر بازآفرینی بافتهای شهری و بافتهای تاریخی
و سکونتگاههای غیررسمی مدنظر است تالش میکنیم که این طرحها
در نقاط مختلف کشور اجرایی شود و اولویت اجرای این طرح در استان
فارس در شهرستان فسا با توجه به شرایط خاص و بافتهای فرسوده آن
است.

بازگشت  ۱۷۸۴لوح گلی تختجمشید به کشور
معاون رئیسجمهور و رئیس ســازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری تأکید دارد که این سازمان برای ممانعت از اجرای طرحهای
آسیبرسان به بافتهای تاریخی تالش خواهد کرد .علیاصغر مونسان
در حاشیه برپایی نمایشــگاه گردشگری پارس با تأکید بر اینکه بخش
تاریخی شــهرها برای ما حائز اهمیت اســت ،خاطرنشان کرد :تالش
میکنیم از تصویب طرحهایی که موجب آســیب به بافتهای تاریخی
میشــود ممانعت کنیم .مونســان که در پاســخ به خبرنگار ایسنا در

خصوص راهکارهای ممانعت از تــداوم تخریب در بافتهای تاریخی
بهویژه بافت تاریخی شیراز سخن میگفت ،افزود :بازآفرینی شهری از
مهمترین مأموریتهای وزارت راه و شهرســازی است .وی افزود :یک
کمیته برای بررسی این مهم در استانها به ریاست استانداران تشکیل
شــده و ادارههای کل میراث فرهنگی نیز در آن عضویت دارد .معاون
رئیسجمهور خاطرنشــان کرد که در این کمیته حفاظت از بافتهای
فرسوده را در اولویت قرار میدهیم که البته استانداران هم این موضوع

میــزان اعتبارات طرح بازآفرینی در کشــور پنج هزار و
هفتصد و چهل میلیارد تومان است

معاون وزیر راه و شهرسازی میزان اعتبارات طرح بازآفرینی در کشور را
پنــج هزار و هفتصد و چهل میلیارد تومــان اعالم کرد و افزود :از این
مبلغ چهار هزار و  240میلیارد تومان برای ساخت مسکن و  1500میلیارد
تومان هم برای ساخت خدمات روبنایی و زیر بنایی در سال جاری است.
عشایری گفت :سهمیه اســتان فارس در بازآفرینی بافتهای فرسوده
شــهری  210میلیارد تومان است و توزیع این اعتبارات بر اساس نیاز و
شرایط هر شهر در اختیار استاندار فارس است.
معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه فسا هم گفت :بیش از  300هکتار
از وســعت شهر فسا را بافت فرسوده تشکیل داده که در حال حاضر 80
هکتار در قالب  8منطقه شناسایی و کدبندی شده است .سلیمان کرمی
افزود :برای اجرای این طرح بازآفرینی اولویت با منطقه شــهرک شهید
رجایی (اردوگاه) است که با مصوبه امروز عملیات اجرای در این منطقه
از دهه فجر امســال برای ساخت  120واحد مسکونی عملیاتی میشود.
حسن برات شهردار فسا هم اعالم کرد :این شهرداری برای صدور پروانه
ســاخت تا دوطبقه برای افراد متقاضی در بافتهای فرسوده بهصورت
رایگان آمادگی دارد و با توجه به اینکه بیش از  1500واحد مســکونی
در بافتهای فرســوده قرار دارد امیدواریم مردم در اجرایی شدن هر چه
زودتر این طرح اقدام کنند.
را مدنظر دارند .رئیس سازمان میراث فرهنگی همچنین از بازگشت بیش
از یازده هزار لوح گلی ســالم مربوط به باروی تختجمشــید خبر داد و
دراینباره گفت :این الواح با رأی دیوان عالی آمریکا با کشور برمیگردد.
او خاطرنشان کرد :این تعداد الواح با مجوز وزارت خزانهداری آمریکا در
مرحله اول  ۱۷۸۴لوح در حال بســتهبندی و ارسال به ایران است .وی
همچنین از رشد  ۵۸درصدی ورود گردشگران خارجی در ششماهه اول
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد .رئیس سازمان میراث
فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشــگری اظهار کرد :در  ۶ماهه نخست
امسال حدود  ۴میلیون و  ۸۰۰هزار گردشگر از آثار تاریخی ،فرهنگی و
مذهبی ایران دیدن کردند.

انعکاس خدمات و دستاوردهای انقالب
ضرورت دارد

بازآفرینی محدوده آرامگاههای سعدیه
و حافظیه سرعت یابد

فارس تأمینکننده یازده درصد
غذای کشور است

نماینــده ولیفقیه در فــارس با تأکید بر ضرورت انعکاس بیشــتر
خدمات و دستاوردهای انقالب در آســتانه چهلمین سال پیروزی،
خاطرنشــان کرد :آنچه امروز برای انعکاس خدمات انجام میشود
با ضعف مواجه اســت .آیتاهلل لطفاهلل دژکام چهارشنبه  ۲۱آذر در
آیین تکریم و معارفه نمایندگان ولیفقیه در جهاد کشاورزی فارس،
اظهار کرد :امروز در حالی در آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب
قرار گرفتهایم که خدمات زیادی توســط دستگاهها و نهادهای مختلف در حال انجام است.
وی افزود :در تمدنســازی نوین اسالمی با تکیهبر الگوهای داخلی پیش میرویم و ایمان
داریم که اگر مطابق با الگوهای اسالمی عمل کنیم فضای بهتری برای یادگیری و بالندگی
ایجاد میشــود .نماینده ولیفقیه در فارس با یادآوری الگوی امام (ره) برای حل مشکالت
سیاســی اجتماعی جامعه ،عنوان کرد :توحید کلمه در برایر هجوم غربی کارســاز اســت.
آیتاهلل دژکام با بیان اینکه برای حرکت ،پیشبرد و تأسیس نوین تمدن اسالمی باید درهم
تنیدگــی را نگه داریم ،گفت :نقش نهاد نمایندگی ولیفقیه در نهادها محور اصلی اتصال به
رهبری محسوب میشود که اگر این ارتباط طولی نباشد ازهمگسسته عمل خواهد شد .وی
تأکید کرد :طبیعی اســت که اختالف دیدگاه و نظریات بین افراد وجود داشته باشد اما پیوند
برادری نباید ازهمگسســته شود ،چرا اگر برادری و ارتباط با والیت نباشد در ساخت تمدن
نوین اسالمی به مشکل برخواهیم خورد .امامجمعه شیراز یادآور شد :چهلمین سال پیروزی
انقالب را در حالی با عزت سپری میکنیم که نقشههای دشمن شکست خورده است.

تسریع در روند اجرای طرح محدوده
سرپرست استانداری فارس خواستار
توســط وزارت راه و شهرسازی شد.
بازآفرینی آرامگاه ســعدی و حافظ
آســتان مقدس احمد بن موسی (ع)
یداهلل رحمانی در جلسه هیئتامنای
برگزار شــد ،با اشاره به کاهش نرخ
که با حضور وزیر راه و شهرسازی
درصــد به  ۹.۹درصد در ســهماهه
بیکاری فارس در سال  ۹۲از ۱۶.۵
نرخ رشد خوبی را نشان میدهد اما
اول ســال  ،۹۷افــزود :اگرچه این
انتظار است که به روند طبیعی نزدیک شود .سرپرست استانداری فارس همچنین با اشاره به بهبود
شاخص فضای کسبوکار در استان از رتبه  ۱۸در سال  ۹۲به رتبه  ۲در سال  ،۹۷خاطرنشان کرد؛
فارس طی ســالهای گذشته با رشد  ۱۱۰درصدی صادرات غیرنفتی روبرو بوده که اگرچه کفایت
نمیکند اما مطلوب اســت .رحمانی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به وجود  ۱۱۰شهر
در فارس و پیگیری مطالبات بافتهای فرســوده  ۱۷شهر از این استان ،عنوان کرد :از میزان کل
بافتهای فرسوده استان یک هزار و  ۸۰۰هکتار آن در شیراز قرار دارد .وی ادامه داد ۶۸۰ :هکتار
از بافت فرســوده شیراز در جوار حرم مطهر شــاهچراغ علیهالسالم واقع شده که  ۵۷هکتار آن در
طرح جامع توســعه قرار گرفته است .سرپرست استانداری فارس خاطرنشان کرد :بر اساس آخرین
تصمیمات شورای عالی شهرسازی کشور اقدامات خوبی در خصوص احیای بافتهای فرسوده در
شــیراز انجام شده است .رحمانی به زیرساختهای فارس در حوزه راه و شهرسازی اشاره و با بیان
اینکه هماینک  ۲۸۰کیلومتر آزادراه در دســت احداث اســت ،گفت :از این میزان  ۲۲۰کیلومتر آن
مربوط به آزادراه شیراز اصفهان است که با پیشرفت فیزیکی  ۸۷درصدی روبرو است.

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان فارس گفت :فارس
با دارا بودن  ۷درصد از وســعت و  ۵.۶درصد از جمعیت کشور  ۱۱.۵درصد
غذای کشــور را تأمین میکنــد .جمال رازقی گفــت ۹۳۰ :واحد تولیدی
محصوالت تبدیلی در اســتان وجود دارد که  ۷۸۰واحد آن دارای پروانه از
وزارت بهداشت است .او با اشاره به اینکه بیشترین واحد تولیدی در استان
پس از کانیهای غیرفلزی در بخش صنایع تبدیلی اســت ،ادامه داد :سهم
صنایع تبدیلی از ارزشافزوده استان تنها حدود یک درصد است .رازقی با بیان اینکه ارزشافزوده بخش
کالن صنعت فارس  ۱۰.۵درصد و بخش کشــاورزی  ۱۷درصد است ،ادامه داد :این آمار نشاندهنده
آن است که در بخش صنایع تبدیلی اص ً
ال خوب کار نکردهایم .او با تشریح شرایط سخت این سالها
ازجمله خشکســالی ،عدم مدیریت بهینه آب و مهاجرت از روستاها به شهرها گفت :در دهه گذشته
سطح کیفی تولید در واحدهای صنایع تبدیلی در استان رشد اساسی داشته است .رئیس انجمن صنفی
کارفرمایی صنایع غذایی و تبدیلی اســتان فارس اضافه کرد :واحدهای صنایع تبدیلی در برابر وزارت
بهداشــت مکلف هســتند و باید خط قرمز ســامت را حفظ کنند .او با تأکید بر اموری که مربوط به
خط قرمز ســامت نیست خواهان کاهش هزینهها شد و با اشاره به اینکه نهادهای نظارتی متفاوتی
بــر محصوالت تولیدی واحدهای صنایع تبدیلی نظارت دارند ،گفت :طبیعی اســت که این شــرایط
هزینههای اضافی را به واحدها تحمیل کرده و باعث بحران قیمت تمامشده برای محصوالت میشود.
رازقی همچنین به موضوع محدودیت در نامگذاری محصوالت اشــاره و اضافه کرد :اجازه بدهید که
واحدهای تولید ابتکار داشته باشند و بتوانند محصوالت جدید را با بافت و طعم جدید تولید کنند.

پرونده هفته
گزارشی از روند پیشرفت
پروژههای عمرانی شهرداری

شمارش معکوس برای عبور شهروندان از
تقاطع سهسطحی مطهری ـ امیرکبیر ـ رحمت
آغاز شده است
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احداث بزرگترین پروژهی عمرانی شیراز در مراحل پایانی است

همهمشغولکارند

تقاطع سهسطحی مطهری ـ امیرکبیر ـ رحمت

عکس ها :اشکان پردل

در دههفجر به بهرهبرداری میرسد

آخرین روزهای پاییز است و آفتاب توان مقابله با
سوز سرما را ندارد ،اما کارگران و مهندسان سازمان
عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز
مهشید السادات مظلوم بیتوجه به جدال آفتاب و سرما در جبههای دیگر با
آهن ،سیمان ،بتن و میلگرد مقابله میکنند .در جدال
دستها با سیمان و بتن و آهن اما خبرهای خوشی از تقاطع سهسطحی
مطهری ـ امیرکبیر ـ رحمت به گوش میرسد و شمارش معکوس برای
عبور شــهروندان از روی آن آغاز شده است .رئیس سازمان عمران و
بازآفرینی فضاهای شــهری شهرداری در بازدید شهردار شیراز از روند
اجرایی و میزان پیشــرفت ،خبر از پیشرفت بیش از  85درصدی تقاطع
سهســطحی مطهری ـ امیرکبیر ـ رحمت میدهد و حیدر اسکندرپور
لبخند رضایت بر لب این پیشــرفت را «کاری خارقالعاده» میداند و
کارگران و مهندسان روی پل را تحسین میکند.
 53درصد پیشرفت؛ تنها در هشتماه

اعداد و ارقام نشــان میدهد که پروژه از ابتدای کلنگزنی در سال 94
تا پایان ســال  96تنها حدود  32درصد پیشــرفت داشته است ،اما از
اردیبهشتماه تا آذرماه  97میزان پیشرفت به  85درصد میرسد؛ یعنی
 53درصد پیشرفت در هشت ماه .آنهم در شرایطی که قیمت قیر ،آهن
و تمام ملزومات ســاخت یک تقاطع سهسطحی که بزرگترین پروژه
در حال اجرای شــهر شیراز است ،به ناگهان چند برابر میشود .حاال با
فعالیت فشرده کارگران و مهندسان جوان و توانمند ،تنها  15درصد از
عملیات عمرانی تقاطع سهسطحی مطهری ـ امیرکبیر ـ رحمت باقی
مانده و شــمارش معکوس برای عبور شــهروندان از روی این تقاطع
سهسطحی پروانهای شکل آغاز شده است.
بهرهبردای از تقاطع سهســطحی مطهری ـ امیرکبیر ـ
رحمت در دههفجر امسال

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز در
بازدید شهردار شیراز از روند عملیات عمرانی تقاطع سهسطحی مطهری
ـ امیرکبیــر ـ رحمــت این نوید را میدهد که تقاطــع در دهه فجر و
حدود  45روز دیگر به بهرهبرداری میرسد و گرهگشای ترافیک ورودی

جنوب غربی شــیراز از محور امیرکبیر خواهد بود .کریم شکوهیان از
حضور همزمان بیش از  100نفــر کارگر در عملیات عمرانی پل خبر
میدهد و میگوید که این کارگرها در بیش از  10نقطه پل مشــغول
فعالیت هستند و پروژه از جبهههای مختلف در حال تکمیل است .البته
طراحی و اجرای پل نیز بهگونــهای بود که حتی یک روز هم خیابان
امیرکبیر که یکی از محورهای اصلی شــهر شیراز است مسدود نشد و
تردد خودروهای عبوری در آن جریان داشت.
اتمام تقاطع با هزینهی  130میلیارد تومانی

عملیات اجرای پل ،روز و شب ،و جمعه و شنبه نمیشناسد؛ در گوشهای
از پــل عملیات بتنریزی در حال انجام اســت ،در گوشــهی دیگری
کارگران میلگردها را خم میکنند ،گروهی دیگر در قســمت شــمالی
تقاطع گاردیلها را نصب میکنند ،آرماتوربندها و قالببندها نیز مشغول
کارند و همه دســت در دســت یکدیگر به قول شهردار شیراز «کاری
خارقالعاده» انجام میدهند .در پروژه تقاطع سهســطحی مطهری ـ
امیرکبیر ـ رحمت از  600تُن کابل جهت اجرای عرشــههای تقاطع و
 7هزار تُن میلگرد استفاده شده و حجم عملیات بتنریزی آن  68هزار
مترمکعب است .برای این پروژه با طول مجموع ًا  5کیلومتر و  300متر،
 65هزار مترمربع آســفالت انجام خواهد شد .پیشبینی میشود پروژه
تقاطع سهسطحی مطهری ـ امیرکبیر ـ رحمت با احتساب هزینههای
جابهجایی تأسیســات با هزینهای بالغبــر  130میلیارد تومان به اتمام
برسد.
انجام  450هزار مترمربع آسفالت سطح شهر در  45روز

کریم شکوهیان که ســابقه  26سال فعالیت در مجموعه شهرداری را
در کارنامه کاری خود دارد ،با حکم شــهردار شیراز در بهمنماه  96به
سمت رئیس ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری
شیراز منصوب شد و عملکردش نشان میدهد که بهخوبی توانسته در
حوزه سازمان عمران چابکی و تحول ایجاد کند .نیروهای توانمند این
سازمان طی چند ماه گذشته ،افزون بر انجام  450هزار مترمربع آسفالت
سطح شهر در  45روز پایانی سال گذشته ،و به بهرهبرداریرساندن فاز
نخست تقاطع شهید رودکی ،پروژههای دیگری همچون تقاطع باهنر ـ

کمربندی را نیز در دست اجرا دارند.
پیشرفت  22درصدی تقاطع باهنر ـ کمربندی

همچنین رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری شیراز در
بازدید شــهردار شیراز از تقاطع باهنر ـ کمربندی ،میزان پیشرفت این
پروژه را  22درصد عنوان میکند و میگوید که تالش داریم دو دهنه
از پل را تا پیش از عید نوروز به بهرهبرداری برســانیم« .در حال حاضر
 20تیر از  80تیر موردنیاز برای احداث این پروژه تولید شــده اســت و
طبق برنامهریزیهای انجامشده ،مقرر شده بود که پروژه دههفجر سال
آتی افتتاح شــود ،اما با تأکید شهردار شیراز مبنی بر تکمیل پروژههای
نیمهتمام عمرانی ،تســریع در روند توسعه و عمران شهر و تأمین رفاه
شهروندان سعی خواهیم کرد که در هفته دولت سال آینده پروژه را به
افتتاح برسانیم».
مهندسی ارزش برای طبقهبندی پروژهها

معاون فنی و عمرانی شــهرداری شیراز نیز در این بازدید بر ادامه روند
توســعه و پیشرفت شهر شــیراز تأکید میکندو میگوید که بهمنظور
تســریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی با مهندســی ارزش،
پروژهها را طبقهبندی ،هزینههای زائد را حذف و نقشــهها را بهروز و
اصالح کردیم .ازاینرو امروز شــاهد کیفیت باالی اجرای پروژهها در
ســطح شهر هستیم و تا پایان ســال  ۹۸پروژههای نیمهتمام عمرانی
شیراز تکمیل میشوند .حسین آرگیو رویکرد مجموعه مدیریت شهری
در خصوص اجرای پروژههای عمرانی را رویکردی علمی و تخصصی
میداند و خاطرنشــان میکند که در این رویکــرد باید در رینگهای
مرکزی و میانی شهر با اصالح هندسی و استانداردسازی معابر کیفیت
زندگی شــهروندان را ارتقا دهیــم و در رینگهای پیرامونی همچون
کمربندیها با احداث تقاطعهای مختلف ایمنی عبور و مرور را افزایش
دهیم .با این رویکرد امروز در شــیراز هشــت تقاطع همچون مهدیه
ـ امیرکبیــر ،باهنــر ـ کمربندی ،جوادیه و ...در حال اجرا اســت .وی
انســانمحوری را اصلی مهم در طراحی و اجرای پروژههای مختلف
شــهری میداند و در این راســتا پروژههای انســانمحوری همچون
پردیس ســینمایی و آمفیتئاتر جوان در محله کوزهگری ،خانه محله،

فرهنگســرا و ...در حال احداث اســت و همچنین عملیات اجرایی سه
پروژه پیادهراه حافظ ،زندیه و مجموعه باغات قصردشت سال آتی آغاز
میشود .معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز ،عملیات عمرانی تقاطع
سهسطحی مطهری ـ امیرکبیر ـ رحمت را بسیار فنی و پیچیده دانست
و افزود که پیشــرفت این پروژه در شرایطی که قیمت اقالم موردنیاز
چند برابر شــد ،با همت و غیرت مهندسان و کارگران و تزریق مناسب
اعتبار سرعت باالیی دارد.
پروژههای نیمهتمام عمرانی؛ سرمایه شهر و شهروندان

پیشتر حیدر اسکندرپور اعالم کرده بود که پروژههای نیمهتمام عمرانی
سرمایه شهر و شهروندان هستند .ازاینرو  97درصد از بودجه عمرانی
سال  97این مجموعه به تکمیل طرحهای نیمهتمام عمرانی اختصاص
یافت و حاال میتوان ثمره این نوع نگاه به پروژههای نیمهتمام عمرانی
و تسریع در عملیات ساخت آنها را دید .اگر این روزها مسیرتان به بلوار
امیرکبیر بیفتد ،میتوانید میزان پیشرفت تقاطع سهسطحی مطهری ـ
امیرکبیر ـ رحمت و عملیات اجرایی عرشــههای آن را با چشم ببنید و
شاهد بتنریزی ،انجام عملیات آسفالت ،احداث گاردریل و ...بزرگترین
پروژه عمرانی شیراز باشید.
افتتاح تقاطع سهسطحی :تحولی بزرگ در بازگشایی و
تسهیل ترافیک ورودی شهر

پروژه سهســطحی مطهری ـ امیرکبیر ـ رحمت با هدف تکمیل یکی
از شریانهای اصلی رینگ درونشــهری شیراز ،روانسازی ترافیک،
افزایش ایمنی تردد در کمربندی و کاهش زمان سفرهای درونشهری
در حال ســاخت است .تکمیل این پروژه به دلیل همجواری با بوستان
جنت ،اتصال چند شریان اصلی در محورهای شلوغ شهر و قرارگیری
در ورودی شهر شیراز از سمت بوشهر ،از اهمیت باالیی برخوردار است
و افتتاح آن تحول بزرگی در بازگشایی و تسهیل ترافیک ورودی شهر
شــیراز ،بلوار امیرکبیر و بلوار رحمت ایجاد میکند .این پروژه که بیش
از پنج کیلومتر طول دارد ،در حال حاضر ازجمله بزرگترین طرحهای
عمرانی شــهر شــیراز و میتوان گفت که ازنظر ابعادی  6برابر تقاطع
بصیرت (پل معالیآباد) و  2برابر تقاطع میدان معلم است.
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شهردار شیراز در بازدید سرزده از شهرداری منطقه  ۱۰عنوان کرد

اخبا ر کوتاه

مردمداری و احترام به مراجعین
دو اصل مهم اخالقی کارکنان شهرداری

شهردار شیراز در بازدید سرزده
از شهرداری منطقه هفت

حضور بهموقع کارکنان
تکریم اربابرجوع است
شهردار شــیراز در بازدید سرزده از شــهرداری منطقه
هفت تأکید کرد :رعایت نظم و حضور بهموقع کارکنان
در حوزههای شــهرداری از مهمترین مؤلفههای تکریم
اربابرجوع اســت .حیدر اســکندرپور گفــت :یکی از
مشــکالت مراجعین بــه ادارات و حوزههای مختلف،
عــدم حضور بهموقع کارکنان و مســئولین اســت که
منجر به اتالف وقت و ســردرگمی اربابرجوع میشود
و ایــن امر با رویکرد مجموعه مدیریت شــهری مبنی
بر شهروندمداری مغایرت دارد .شــهردار شیراز با بیان
اینکه حضور بهموقع کارکنان ،مسئولین و مدیران یکی
از شاخصهایی اســت که در ارزیابیهای محسوس و
نامحسوس نهادهای نظارتی لحاظ میشود ،افزود :ارتقا
و حفظ کرامت شــهروندان از مهمتریــن رویکردهای
مجموعه مدیریت شــهری اســت که مســتلزم تکریم
اربابرجوع و تســریع در خدمترســانی به آنهاست.
وی در ایــن دیدار بر تکریــم اربابرجوع و لزوم تعامل
مناسب با شهروندان تأکید کرد و افزود :مردم ولینعمت
ما هســتند و تکریم اربابرجوع باید در اولویت نخست
مسائل کاری مدیران باشد .اسکندرپور در بخش دیگری
از ســخنانش با بیان اینکه منطقه هفت ازجمله مناطق
کمتر برخوردار شــیراز است ،خاطرنشــان کرد :با نگاه
عدالتمحور و توزیــع عادالنه خدمات اجتماعی باید به
شهروندان خدمترسانی کرد و در این صورت است که
شاهد توسعه ،پیشرفت و عمران شهر خواهیم بود.

شیب شکن اردیبهشت در دهه
فجر به بهرهبرداری میرسد
رئیس ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شهرداری شیراز گفت :شیب شکن اردیبهشت در دهه فجر
به بهرهبرداری میرسد .کریم شکوهیان با بیان اینکه پروژه
شیب شکن اردیبهشــت در رودخانه خشک تا دهه فجر به
بهرهبرداری میرســد ،اظهار کــرد :در حال حاضر اختالف
سطح رودخانه نزدیک به  ۷متر است که این موضوع موجب
شسته شــدن کف رودخانه میگردد و بهتدریج به دیوارها
آسیب میرساند .شکوهیان با بیان اینکه هزینه پروژه هشت
میلیارد تومان است ،افزود :شیب شکن اردیبهشت هماکنون
 ۸۰درصد پیشــرفت دارد و در  ۲۲بهمنماه به بهرهبرداری
میرســد .این پروژه در حیطه وظایف ســازمان آب منطقه
است اما شهرداری عهدهدار آن شده است.

اتمام عملیات اجرایی پروژه
امتداد بلوار تخت جمشید
تا پایان سال
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شهرداری شــیراز از اتمام عملیات اجرایی پروژه امتداد
بلوار تخت جمشید تا پایان سال خبر داد .کریم شکوهیان
با بیان اینکه پروژه امتداد بلوار تخت جمشــید به طول
 ۸۰۰متر در حال انجام اســت ،اظهار کرد :تملک مسیر
پروژه در مراحل نهایی قرار دارد و تالش بر این اســت
تا پروژه را قبل از پایان ســال به اتمام برســانیم .وی با
بیان اینکه به دلیل خاک نرم بســتر پروژه را با مصالح
سنگین استحکام بخشیدیم ،گفت :این پروژه بلوار تخت
جمشــید را به بلوار مولوی متصل میکند و دارای ۴۵
درصد پیشرفت فیزیکی است.
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شهردار شیراز در بازدید سرزده از شهرداری منطقه ۱۰
تأکید کرد :معتقدیم شهروندان نائبان اصلی شهرداری
هســتند و ما به نمایندگی از مــردم و برای مردم کار
میکنیم .این دیدگاه برای مجموعه مدیریت شــهری
یک رویکرد استراتژیک است .حیدر اسکندرپور در این
بازدید ســرزده از منطقه  ،۱۰برخــی از اربابرجوعان
ضمن مالقات حضوری با شــهردار بهصورت مستقیم
درخواســتها و مشــکالت خــود را اعــام کردند.
اســکندرپور ضمن تأکید بر اینکــه تکریم اربابرجوع
باید رویکرد اصلی ما در خدمترســانی باشــد ،اعالم
کرد :ضروری است که مردمداری و احترام به مراجعین
دو اصــل مهم اخالقی برای همــه کارکنان مجموعه
شــهرداری باشــد ،چون درآمد شــهرداری از طریق
پرداختیهای شــهروندان حاصل میشــود و ازاینرو
آنها باید از مجموعه شهرداری رضایت داشته باشند.
وی در این بازدیــد ضمن انتقاد از نحوه برخورد برخی
از کارکنان شهرداری با شــهروندان گفت :حوزههای
مختلــف مجموعه مدیریت شــهری و کارکنان آنها
بهصورت محسوس و غیرمحســوس نظارت و میزان
رضایتمندی شهروندان از آنها ارزیابی میشود.
نگاه مبتنــی بر برنامهمحــوری منجر به
ترسیم نقشه راه خدمترسانی میشود

شهردار شــیراز با تأکید بر اینکه بر شهرداران مناطق
با اســتفاده از روشهای مختلف ،نظــارت و آنها را
بر اساس شــاخصهای متفاوت همچون مردمداری،
تخصیــص ،توانایی تصمیمگیری ،برخورد مناســب با
کارکنــان و تکریم اربابرجــوع و  ...ارزیابی میکنیم،
افزود :شــهردار پیشــین منطقه  9و شــهردار جدید
منطقه  10توانســت در این ارزیابیها رتبه نخست را
کســب کند .همچنین طی ارزیابیهای صورت گرفته
در اســفندماه سال پیش ،شــهرداری منطقه  9ازجمله
مناطقــی بود که شــهروندان از آن رضایت داشــتند.
اســکندرپور با بیان اینکه مهمترین مشخصه شهردار

جدید منطقه  10برنامهمحوری است ،گفت :نگاه مبتنی
بر برنامهمحوری ،برنامهریزی در سطوح مختلف برای
بازههای زمانی متفاوت و عملگرایی منجر به ترســیم
نقشه راه خدمترسانی و ارائه برنامه کاری برای آینده
میشــود و در نتیجه کل مجموعه بهصورت یکپارچه
و همگن در راه رســیدن به اهداف تبیین شده تالش
میکنند .داشــتن یک برنامه اجرایی با افقی روشن در
دستور کار شــهرداران در یک بازه زمانی پنجساله در
دســتور کار قرار گیرد .وی با اشــاره به اینکه کمترین
میزان درخواســت اســتعالم از معاونت شهرسازی از
ســوی شــهرداری منطقه  ۹بود ،خاطرنشان کرد :این
موضوع نشان میدهد که شهردار و معاون شهرسازی
منطقه با تصمیمگیری بهموقع و مناسب موجب کاهش
بوروکراســی اداری ،تکریم اربابرجوع ،کاهش زمان
پاسخگویی به شهروندان و حفظ کرامت آنها شدهاند.
لذا شهرداری منطقه  10نیز با توجه به این سابقه کاری
باید در این مسیر قدم بگذارد.
پاکدســتی و توانمنــدی دو مؤلفهی مهم
برای حضور در مدیریت شهری است

شهردار شــیراز با تأکید بر خصیصه پاکدستی بهعنوان
اصلی مهم در انتخاب شهرداران مناطق افزود :پاکدستی
و توانمنــدی ازجمله مؤلفههای مهــم برای حضور در
مجموعه مدیریت شــهری است که در بلندمدت منجر
به شــکلگیری قضاوت عمومی مثبت از عملکرد این
مجموعه میشود .اسکندرپور خطاب به شهردار منطقه
 10تأکید کرد :شهرداری منطقه  10این ظرفیت را دارد
که به رتبه نخســت کسب درآمد در شهرداری برسد و
این موضوع با برنامهریزی و هماهنگ شدن حوزههای
مختلف درآمد و شهرسازی ،نظم در مجموعه نیروهای
منطقه و پیگیری کار شــهروندان امکانپذیر اســت.
همچنین شــهرداری منطقــه  10میتوانــد با انجام
طرحهای موضعی فرصتهای جدیدی را برای منطقه
خلق و برای کل مجموعه شــهرداری درآمدزایی کند

که این موضوع بــا توجه به رویکرد مجموعه مدیریت
شــهری مبنی بر انتخاب مهندسین شهرساز بهعنوان
شهرداران مناطق قابلدسترسی است.
عملیات ســاخت فرهنگسرای «حکمت»
تسریع شود

شهردار شیراز همچنین در این بازدید خواستار تسریع در
ساخت عملیات فرهنگسرای «حکمت» واقع در شهرک
گلستان شد و ضمن تأکید بر نیاز این منطقه به افزایش
ســرانه فضاهای فرهنگی در منطقه گفت :در این راستا
اعتبــاری بالغبر  3میلیارد تومان بــه این پروژه تزریق
میشود و امیدواریم با تالش در تسریع عملیات عمرانی
فرهنگسرای حکمت ،این پروژه تا پایان سال جاری به
بهرهبرداری برسد .اســکندرپور با بیان اینکه زیباسازی
و بهبود ســیما و منظر شهری در منطقه  10از اهمیت
باالیی برخوردار اســت ،گفت :این منطقه میتواند در
بین مناطق  11گانه شــهرداری شــیراز ازنظر سیما و
منظر شــهری سرآمد باشد .ازاینرو شهردار منطقه باید
با تشکیل تیمی متخصص از طراحی شهری و طراحی
فضای ســبز اقدام به توسعه فضای سبز ،نصب المان و
در مجموع بهبود سیما و منظر شهری کند.

لزوم توجه به زیباســازی و توسعه فضای
سبز در ورودی غربی شیراز

شهردار شــیراز تصریح کرد :با توجه به اینکه ورودی
یک شهر ،ویترین آن محســوب میشود ،لذا توجه به
زیباسازی و توسعه فضای سبز در ورودی غربی شیراز
ضروری اســت و الزم است بهصورت مستمر و روزانه
از بلوار دکتر حســابی بازدیــد و کوچکترین جزییات
نازیبا و زشــت بصری در این ورودی رفع شــود .وی
اضافه کــرد :با توجه به نزدیکی به ایــام نوروز انتظار
دارم نازیباییهای بصری محور شــیراز تا گویم رفع و
فضای ســبز اطراف این محور توســعه یابد .همچنین
ضروری است که از هماکنون ستاد نوروزی با رویکرد

توجه ویژه بــه پاکیزگی ،زیباســازی و نورپردازی که
معرف مهماننوازی مردم شــیراز باشد ،تشکیل شود و
پیگیریهای الزم از هماکنــون صورت گیرد .وی در
بخش دیگری از سخنانش خطاب به مدیران ،معاونین
و نماینــدگان نهادهای نظارتی بازرســی و حراســت
مستقر در شهرداری منطقه  10تأکید کرد :این منطقه
دارای موقعیتهای ویژهای است ،ازاینرو باید رعایت
عدالت اجتماعی و برقراری قانون بدون در نظر گرفتن
ارتباطات و نفوذ اشــخاص ،در اجــرای قانون مالک
عمل باشد .شهردار شیراز با بیان اینکه در اعمال قانون
باید رعایت حقوق متقابل شهروندان و شهرداری یک
اصل باشد ،گفت :قانون مالک عمل در پاسخگویی به
خواستههای شهروندان است اما به کارکنان مجموعه
مدیریت شهری توصیه میکنم که ضمن رعایت قانون،
با مردم برای حل مشکلشــان با مسامحه برخورد و در
صورت امکان ضمن انجام اصالحات و حل مغایرتها
در کمیســیونهای مختلف ،مشکل شهروندان را حل
کنند .حیدر اسکندرپور با بیان اینکه الگوی مدیریتی و
رفتار سازمانی در مجموعه شهرداری باید بر پایه احترام
به شهروندان و اربابرجوع شکل بگیرد ،افزود :در این
مسیر رضایتمندی کارکنان مؤلفهای کلیدی است چون
کارکنان وظیفهشــناس ،راضی و خشــنود میتواند با
شهروندان با روی گشــاده برخورد کند .از سوی دیگر
تالش کارکنان در جهت حل مشــکالت شهروندان و
تســهیل و تسریع در فرایند خدمترسانی به آنها باید
در ارزیابیها لحاظ شود.
قانون ،مالک عمل در جهت خدمترسانی
به مردم باشد

نوذر امامی عضو شورای اسالمی شهر شیراز نیز خطاب
به شــهردار منطقه  ۱۰گفت :رفتار سازمانی قانونی در
جهت کســب رضایت خداوند و شهروندان باید مالک
عمل برای ارائه خدمات به مردم باشــد .امامی رفتار و
برخورد مناســب با شهروندان و کارکنان را امری مهم
دانست و افزود :رفتار خوب بدین معناست که حتی اگر
کار شهروندی به علت مغایرت با قانون انجام نشد ،وی
راضی از شهرداری خارج شــود و با برخورد مناسب و
تشریح علت انجام نشدن درخواستش به دلیل مغایرت
با قانون ،رضایت اربابرجوع جلب شود.
شــهرداری منطقه  10با ساختوسازهای
غیرمجاز برخورد میکند

شــهردار جدید منطقــه  10نیز در ایــن بازدید ضمن
اشــاره به اســتقرار رویکرد جدید خدماترســانی در
ســطح این منطقه گفــت :در این راســتا تغییراتی در
حوزههای شهرسازی ،مالی ،تخلفات و کمیسیون ماده
صد انجام شده اســت تا با در پیش گرفتن رویکردی
جدید شاهد افزایش درآمد منطقه ،بهبود سیما و منظر
شــهری ،برخورد قانونی با متخلفان و پاســخگویی به
درخواستهای شــهروندان در سریعترین زمان ممکن
باشــیم .بهنام احمدزاده با تأکید بر لزوم قانون مداری
و رعایت حقوق متقابل شهر و شهروندان افزود :بدین
منظور بــا جمعآوری بیش از دو هزار بلوک ســیمانی
و تخریــب بیــش از ده واحد غیرمجــاز اعالم کردیم
که شــهرداری با ساختوســازهای غیرمجاز و «شب
سازیها» برخورد جدی میکند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز خبر داد

تعامل شهرداری با پلیس راهور برای افزایش محوریت انسان در شهر
خدمت به شهروندان هستیم و در یک سال گذشته نیز این موضوع به اثبات رسیده است.
آرگیو در ادامه ضمن قدردانی از همکاری پلیس راهور فارس و شــیراز در اجرای پروژهها
اظهار داشــت :در روزهای منتهی به پایان ســال حجم کار عمرانی در برخی پروژهها در
کنار آســفالت گســتردهی معابر را در برنامه داریم که عزم پلیــس راهور برای همراهی
بیشازپیش احســاس میشــود .وی با بیان اینکه یک ماه بتنریزی سنگین در مراحل
پایانی پروژهی تقاطع غیرهمســطح «مطهری-امیرکبیر-رحمت» برای به بهرهبرداری
رســاندن آن خواهیم داشت افزود :آسفالت و بهســازی معابر در آستانه نوروز در برنامه
است که باید انجام شود.
معاون فنی و عمرانی شــهرداری شــیراز در دیدار با فرمانده پلیس راهور اســتان فارس
گفت :با در نظر گرفتن اهداف مشــترک در کالنشــهر شیراز بر آنیم که زندگی شهری
برای شــهروندان با نگاه عادالنه بهبود پیدا کند .حسین آرگیو در دیدار با فرمانده پلیس
راهور اســتان فارس با اشــاره به اهداف مشترک مســئوالن در ارائه خدمات مناسب به
شهروندان افزود :اســتقرار مدیریت یکپارچه نیازمند طی مراحل قانونی و زمانبر است.
وی بــا تصریح بر اینکه قانون حدود وظایف دســتگاههای مختلف را تعیین میکند که
ایــن امکان را به ما میدهد با تعامل بــدون عنوان یکپارچگی مدیریت یا مدیریت واحد
شــهری گام برداریم ،گفت :آماده هرگونه همکاری و تعامل با دستگاههای مختلف برای

پروژههای عمرانی نیازمند همراهی پلیس است

معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز به پروژههای انسانمحور مورد تأکید شورای اسالمی
شهر و شهردار نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت :این پروژهها حین انجام کار عمرانی و
پسازآن برای اولویت دادن به عبور پیادهی خانوادهها در معابر نمونه مانند حافظ ،سعدی،
خیــام ،رودکی ،عفیفآباد و ...نیازمند همراهی پلیس محترم و دیگر نهادهای رســمی و
مردمی است تا محوریت انسان در شهر ارتقا یابد .این پروژهها در مراحل مختلف طراحی
و تأیید قرار دارند .وی به برخی پروژههای عمرانی در حال اجرا مانند زیرگذرجنوبی علی
بن حمزه (ع) ،امتداد زیرگذر گلســتان ،چپگرد صدرا به شیراز ،تقاطع باهنر ـ کمربندی،

تقاطع مطهری ـ امیرکبیر ـ رحمت ،تقاطع مهدیه ـ امیرکبیر ،تقاطع شــهید رودکی و...
اشاره کرد و افزود :همراهی بیشازپیش پلیس راهور را طلب میکنیم تا پروژهها با ایمنی
کامل اجرایی و به بهرهبرداری برسند.
ایمنی شهروندان خط قرمز نیروی انتظامی در تمام بخشهاست

رئیس پلیس راهور استان فارس نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت تعامل بین دستگاهی
برای خدمت بهتر به شــهروندان گفت :ایمنی شــهروندان خط قرمز نیروی انتظامی در
تمام بخشها اســت .سرهنگ مصطفی عباسی با اشــاره به امنیت تردد برای عابران و
خودروها در معابر مختلف شهری بر ایمنسازی کارگاههای پروژههای شهری تأکید کرد
و افزود :شهروندان در شیراز شاهد اجرای پروژههای متعدد در نقاط مختلف شهر هستند
که البته شهرداری شیراز نیز جوانب را برای بهبود کارها سنجیده است .وی با بیان اینکه
تعامل خوب شهرداری با پلیس راهور در جابجایی ترافیک و حفظ عرض معبر خوب بوده
تصریح کرد :در آینده نیز بر اساس پروژههای شاخص شهرداری همکاری مناسب صورت
خواهد گرفت .رئیس پلیس راهور فارس با بیان اینکه اولویت پلیس حفظ ایمنی و امنیت
شــهروندان بهویژه عابران در محورهای مختلف شهر است بیان کرد :اولویت انسان در
عبور و مرور شــهری بهویژه در معابر نمونه و مرکزی شهر برای تحقق شهر انسانمحور
موردتوجه پلیس خواهد بود.
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در شصت و پنجمین
جلسه شورای شهر،
 14الیحه شهرداری به
تصویب رسید و طرح
یکفوریتی اعضای شورا
برای مساعدت به تیمهای
فوتبال فجر شهید سپاسی
و شهدای قشقایی در
لیگ دستهیک ،و همچنین
مساعدت به تیمهای
فوتسال بانوان پارسآرا
و پویندگان صنعت فجر
مصوب شد

«شهرراز» از شصت و پنجمین جلسه علنی
شورای اسالمی شهر شیراز گزارش میدهد

تصویبلوایحشهرداری
و مساعد مالی
به تیمهای ورزشی

،،

زنگ خاتمه شــصت و پنجمین جلسه شورای اسالمی شهر شیراز در حالی توسط رئیس شورای شهر نواخته شد
حسین مالکی که در آن  14الیحه شهرداری به تصویب رسیده بود .به گزارش خبرنگار شهرراز ،در این جلسه که با قرائت و نطقهای
پیش از دستور سید احمدرضا دستغیب و نواب قائدی ،تجلیل از سعیدرضا کیخا کارمند شهرداری و ژیمناست دارای مدال
برنز جام جهانی  2018آلمان و تصویب طرحهای یکفوریتی کمک مالی به تیمهای فوتبال دســتهیک کشوری مردان و فوتسال بانوان
شهر ،و همچنین تذکرات رئیس شورا و علی ناصری همراه بود ،الیحهی شهرداری شیراز در خصوص اصالح بند چهار مصوبه  30بهمن
 96در ارتباط با بودجه ســال  97که در کمیســیون عمران حملونقل و ترافیک شورا موردبررسی قرار گرفته بود ،در صحن علنی مطرح
شد .رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورا دراینباره توضیح داد :طبق بند مذکور مناطق شهرداری مکلف بودند که  15درصد بودجه
مصوب خود را برای زیرسازی آسفالت را از طریق بخش خصوصی و  85درصد دیگر را از طریق سازمان عمران تأمین کنند .نواب قائدی
ادامه داد :با توجه به اینکه امکان ورود تجهیزات ســازمان عمران به بعضی معابر وجود نداشت و مشکالتی برای خواستههای مردم در
جهت اسفالت کوچهها و معابر به وجود آمده بود ،شهرداران مناطق با سازمان عمران توافق کردند که مادهواحدهای را در خصوص اصالح
افزایش تحرک مناطق با تصویب این الیحه

شــهردار شــیراز نیز درباره این الیحــه گفت :با توجه بــه اینکه حجم
پروژههای سازمان عمران را از  18پروژه به  27پروژه افزایش دادهایم و از
طرفی نوبتی که سازمان عمران برای آسفالت معابر مناطق میدهد موجب
میشــود که مردم گالیه کنند و کار دیر اجرا شود .به همین دلیل بهاتفاق
شــهرداران مناطق با سازمان عمرانی توافقی صورت گرفت که هم کار با
سرعت بیشتری انجام گیرد و هم سازمان عمران بتواند به پروژههای اصلی
خود برسد .حیدر اسکندرپور خاطرنشان کرد :با تصویب این الیحه در کلیت
موضوع تغییری ایجاد نمیشود ،تنها سهم بین مناطق شهرداری و سازمان
عمران تغییر میکند و تحرک مناطق در بحث آسفالت بیشتر میشود .پس
از مباحثات اعضای شــورا ،کلیات این الیحه به رأی گذاشته شد که مورد
تصویب قرار گرفت ،اما پیشــنهاد حذف تبصره چهار الیحه مذکور که از
در بازدید اخیر اعضای کمیســیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری
شــورا بهاتفاق قائممقام شــهردار و جمعی از مدیران شــهرداری از محل
نگهداری ماشینآالت شــهرداری در حوالی میدان ولیعصر (عج) ،موضوع
احیای پشــتیبانی خدمات موتوری با ایجاد یک شرکت وابسته به شهرداری
شــیراز که طبق مباحث مطرحشده کلیات آن پیش از آن به تصویب رسیده
بود ،مطرح و یادآوری شد :ســازمان خدمات موتوری در سال  74در وزارت
کشور به ثبت رسیده که از وظایف آن ،طراحی و برنامهریزی و سیاستگذاری
امور مربوط به خدمات موتوری ،ایجاد حوزه بهرهبرداری از خدمات موتوری،
آموزشهای تخصصی در زمینه کاربری ماشــینآالت و دستیابی به سیستم
پیشــرفته در جهت ارائه خدمات موتوری بوده است .این سازمان تا سال 93
در شهرداری شیراز برقرار و ارزش ریالی ماشینآالت آن بیش از  100میلیارد
تومان بود که بسیاری از ماشینها که سرمایه هنگفتی برای آنها هزینه شده
بالاســتفاده باقی مانده است و این نیاز وجود دارد که در این رابطه کارها به
شکل قویتری انجام گیرد.
در این جلســه توضیح داده شد که تیرماه امســال شهردار شیراز در نامهای
به شورا تشکیل مجدد شــرکت پشتیبانی ماشینآالت شهرداری را به دلیل
نیاز به تعمیر و نگهداری ماشینآالت خواستار شد تا این ماشینآالت بتواند
در پروژههای مختلف عمرانی و خدمات شــهری مورداســتفاده قرار گیرد و
در ســازمانهای مختلف بتوانند خدماترســانی کنند .با توجه به احتیاج به
یک وحدت رویه در ســرویسدهی ماشینآالت شهرداری شیراز ،جلسهای
در کمیســیون سالمت ،محیطزیســت و خدمات شهری شورا در این رابطه
تشکیل و اعالم شد ،کلیات طرح تائید شده است ،اما کموکیف آن و مسائل
حقوقیاش نیاز به بررسی بیشتر دارد که پیرو آن رئیس کمیسیون سالمت،
محیطزیست و خدمات شهری شورا در نامهای به شهردار شیراز سؤالهایی
را در این رابطه مطرح کرد که پاسخ آن از سوی معاونت برنامهریزی شهردار
در حال تهیه است.
قائممقام شــهردار شیراز نیز در این جلسه خاطرنشــان کرد :شهرداری در
گذشــته تشــکیالتی به نام خدمات موتوری داشــته که یکی از قویترین
سازمانهای شــهرداری بوده و بهعنوان واکنش ســریع شهرداری قلمداد
میشده اســت .به گفته اســماعیل ارزانی اگر اتفاقی در شهر میافتاد ،این
ســازمان در کمتر از یک ساعت ماشینآالت ســنگین را آماده میکرد؛ اما
در ســال  93وزارت کشور تصمیم گرفت که بعضی سازمانهای شهرداری
را ادغام کند که ســازمان موتوری هم در این راستا منحل شد و ماشینهای
ســبک آن را به معاونت خدمات شهری و ماشینهای سنگین را به سازمان
عمران دادند .وی افزود :اگــر اتفاقی مانند حادثه بلوار جمهوری بیفتد ـ که
عم ً
ال نتوانســتیم امکانات را جمع کنیم ،زیرا ســازمان عمران امکانات را در
پروژهها تقســیم کرده اســت ـ مجبوریم از نهادهای مختلف خودرو اجاره
کنیم و در حادثهها عم ً
ال دســت ما خالــی خواهد بود و باید گفت که با این
ترتیب شهرداری شــیراز آمادگی انجام یک عملیات عمرانی بزرگ را ندارد.
ارزانی با بیان اینکه جای تأسف است که تشکیالتی مانند شهرداری که باید

سوی برخی اعضای شورا مطرح شده بود ،رأی نیاورد.
تصویب لوایح دیگر شهرداری

در این جلســه همچنین  13مورد لوایح شــهرداری پیرامون سلب قابلیت
اســتفاده عمومی که در کمیســیون شهرســازی و معماری موردبررسی
قرارگرفته و به صحن علنی آورده شــده بود ،پس از طرح در صحن علنی
و توضیحات نوذر امامی رئیس این کمیســیون ،از سوی اعضای شورا به
تصویب رسید.
حمایت مالی از تیمهای ورزشی

در جلسه علنی شورای اسالمی شهر ،طرح یکفوریتی اعضای شورا برای
مساعدت در حضور تیمهای فوتبال فجر شهید سپاسی و شهدای قشقایی

این موضوع به امضای شهردار تقدیم صحن شورا کنند که طبق بند چهار مصوبه  30بهمن  96به شهرداری شیراز اجازه داده میشود
در خصوص افزایش سهم مناطق به  50درصد درزمینه زیرسازی و اسفالت در معابر دارای عرض کمتر از  12متر و نیز بهرهمندی مناطق
از امکانات سازمان عمران در بازآفرینی فضای شهری اقدام شود .قائدی در ادامه تبصرههای موافقتنامه بین مناطق و سازمان عمران
را به این شرح خواند :تبصره یک :آسفالت موردنیاز تمامی معابر با عرض کم و بیشتر از  12متر از سازمان عمران تهیه شود و در صورت
اجرای اسفالت معابر با عرض کمتر از  12متر توسط مناطق این موضوع در قرارداد منعقده با پیمانکار ذکر شود.
تبصره دو :عملیات لبهگذاری و زیرسازی آسفالت با عرض کمتر از  12متر تا سقف مشخصشده  50درصد توسط مناطق قابل انجام
اســت و امکان ارجاع به پیمانکار وجود دارد .تبصره سه :کلیه عملیات اسفالت در معابر با عرض بیش از  12متر توسط سازمان عمران
انجام شــود .تبصره چهار :در کلیه مناطق اگر حجم عملیات معابر با عرض بالتر از  12متر و ظرفیت مشخصشــده  50درصد بیشتر
باشــد میتوانند با هماهنگی معاونت برنامهریزی دفتر برنامهوبودجه و معاونت عمرانی و پس از بررسی و تائید بیش از سقف موردنظر
استفاده کنند.

در لیگ دسته یک کشور تصویب و مقرر شد به هرکدام از تیمها مبلغ 100
میلیون تومان و به ازای هر برد نیز  10میلیون تومان بهعنوان پاداش داده
شود .مچنین در این جلسه با طرح مساعدت به تیمهای فوتسال بانوان در
مســابقات برتر کشوری (پارسآرا و پویندگان صنعت فجر) هم موافقت و
مقرر شد که به هرکدام از تیمهای مذکور نیز مبلغ  70میلیون تومان و به
ازای هر برد هفت میلیون تومان بهعنوان پاداش تعلق گیرد.
بنابر این گزارش ،در شــصت و پنجمین جلسه علنی (عادی) شورا ،ایراد
هیئت تطبیق مصوبات به مصوبه مورخ ششم آذر  97مبنی بر اصالح مصوبه
مورخ  25خرداد  82مبنی بر تفویض اختیار موضوع ماده  46آییننامه مالی
شهرداری مبنی بر تأیید سلب قابلیت استفاده عمومی از اموال عمومی شهر
بررسی و مقرر شد پس از اصالح به فرمانداری ارجاع داده شود .همچنین
در این جلســه اعضای شورا درباره ایراد هیئت تطبیق مصوبات به مصوبه

«شهرراز» از جلسه کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر گزارش میدهد

نیاز شهرداری به احیای پشتیبانی خدمات موتوری

بهصورت مداوم در شــهر خدماترسانی کند 200 ،ماشین استیجاری داشته
باشد ادامه داد :با وجود مشکالت پیشآمده ،مجموع ًا به این نتیجه رسیدیم
که تشــکیالتی با عنوان موتوری را در شهرداری راهاندازی کنیم .باید تأکید
کنم که شهرداری احتیاج به یک مجموعه مستقل قوی واکنش سریع دارد
و این همهی بحث ماست.
توزیع امکانات موتوری با مدیریت واحد

سیروس پاکفطرت عضو شورا نیز با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه شورا
دراینباره ،یادآور شد :در این جلسات مباحثی مطرح شد که در حال حلشدن
اســت .یکی از مباحث ،حقوقی بود که حل شــد و مبحث دوم کلیات را در
جلســه دوم پذیرفتیم؛ اما چند پرسش داشتیم .پیشنهاد من هم این بود که
اگر معاون حملونقل شهرداری در هیئتمدیره شرکت عضویت داشته باشد
مسئله حل میشــود .وی افزود :ما یک قدرت بزرگ موتوری در شهرداری
کالنشــهر شیراز را تقسیم و پخش کردیم و به جاهایی فرستادیم که شرح
وظیفه اصلی آنها چیز دیگری است که اگر اتفاقی بیفتد ،جمعکردن آن کار
آسانی نیســت ،اما اگر آن قدرت را تحت مدیریت واحد داشته باشیم ،خوب
میتوانیــم امکانات آن را توزیع کنیم .رئیس کمیســیون عمران حملونقل

شــورا نیز با بیان اینکه با کلیت قضیه کام ً
ال موافقم ،خاطرنشان کرد :باید
اساســنامه شرکت ماشینآالت بهگونهای تدوین شود که دخالتی در وظایف
سایر ســازمانها نداشته باشد .هدف ما این اســت که این ماشینآالت در
یکجا با مدیریت واحد قرار گیرد .نواب قائدی افزود :هدف راهاندازی سازمان
موتوری اســت اما دامنه فعالیت آن نباید کار سایر سازمانها را تحتالشعاع
قرار دهد .قائممقام شــهرداری در این زمینــه توضیح داد :ما تمام تکلیفات
شهرداری را به این شرکت خدمات موتوری اجاره میدهیم؛ و حتی اگر یک
خودکار هم باشد ،بهصورت اجاره است.
حادثه خبر نمیکند

عضو دیگر شــورای شهر نیز در این جلسه گفت :کلیات این شرکت با رأی
قاطع تصویب شــده اســت .حادثه خبر نمیکند و اگر مشــکلی ایجاد شود
شــهرداری در نبود این شــرکت باید ماشــینآالت را از سازمانهای دیگر
قرض بگیرد .علی ناصری افزود 6500 :تن نخالههای ســاختمانی در سایت
کیانآباد اگر درســت مدیریت نشود ،ممکن است ایجاد حادثه کند .در رابطه
با این شرکت ،در شــهرداری معاونت توسعه سرمایه انسانی داریم که یکی
از حوزههای این معاونت بحث تشــکیالت و روشها را بررسی میکند .در

مورخ  29آبان  97مبنی بر امتیازات تشــویقی نوسازی بافتهای فرسوده،
حقالزحمه و نحوه نظارت بر دفاتر تسهیلگری و خدمات نوسازی بافتهای
فرسوده ،بر مصوبه شــورا اصرار کردند و نیز ضمن موافقت با یکفوریت
طرح انحالل دفاتر تسهیلگری را به کمیسیون معماری و شهرسازی شورا،
آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شهرسازی و معماری ارجاع دادند.
تکمله گزارش جلسه علنی 65

در آئین تجلیل شهردار و اعضای شورا از سعید رضا کیخا کارمند شهرداری
و قهرمان مدال آور ـ که شــش حرکت جدید در رشته ژیمناستیک از خود
بهجای گذاشته اســت ـ متنی در بزرگداشت این ورزشکار افتخارآفرین از
سوی شهردار شیراز و رئیس شورا تنظیم شده بود که توسط سعید نظری
مدیر روابط عمومی شورای اسالمی شهر شیراز قرائت شد.
بحثهای حقوقی هم معاونت حقوقی میتواند پیگیری کند.
سهام شرکت متعلق به شهرداری

محمد حســنپور معاون خدمات شهری شــهرداری هم اعالم کرد :طبق
کلیات تصویب شده سهام شــرکت خدمات موتوری متعلق به شهرداری و
هیئتمدیره آن اســت .معاون حقوقی شــهرداری شیراز نیز در این جلسه با
توضیح تفاوت بین شــرکتهای دولتی و نهادهای عمومی با شــرکتهای
خصوصی یادآور شد :در شرکت خصوصی سهامی خاص چند سهامدار وجود
دارند که طرف آنها ثبت شــرکتها اســت و تابع قانون تجارت هستند اما
شرکتهای دولتی تابع اساسنامه هستند.
شرکتی تحت نظارت شهرداری

معاون حقوقی شــهرداری نیز با اشــاره به اینکه بســیاری از شرکتهای
دولتی داریم که صد در صد سهام متعلق به دولت است ،افزود :طبق ضوابط
تشکیالتی شهرداری که توسط برنامهوبودجه تدوین و از سوی وزارت کشور
ابالغ شــد ،شرکت انجام تصدیگری شهرداری زیر نظر مستقیم شهردار یا
معاونتهای شهرداری است و در خصوص نظارت هیچ تفاوتی ازنظر نظارتی
وجود ندارد و کام ً
ال ذیل شهرداری و نه کنار آن تشکیل میشود و شورا همان
نظارتی که بر سایر قسمتهای شهرداری دارد ،به این شرکت خواهد داشت.
مدتزمان بررســی و تصویب شــرکت خدمــات موتوری
شهرداری :یک ماه

درباره نتیجهگیری این جلســه با رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و
خدمات شهری شورا گفتوگویی انجام دادیم .قاسم مقیمی نیز در گفتوگو
با «شهرراز» درباره کلیات تشکیل شرکت مذکور گفت :طبق طرح پیشنهادی
شــرکت خدمات موتوری قرار شد ،شــرکتی تأسیس شود که تمامی حقوق
آن شــرکت زیر نظر شهرداری شیراز باشــد .وی افزود :اشکاالت این طرح
در کمیســیون حملونقل و کمیســیون برنامهوبودجه شورا بررسی تا نهایت ًا
در کمیســیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورا کلیه حقوق آن
بهصورت قانونی موردبررســی قرار گیرد و ســپس جهت تصویب به صحن
علنی فرســتاده شــود .وی اضافه کرد :همچنین قرار است که یک ناظر در
هیئترئیســه بدون حق رأی حضور داشته باشــد .مقیمی در پاسخ به این
پرسش که فکر میکنید این طرح در چه مدتزمانی به تصویب شورا برسد؟
اظهار داشــت :با توجه به اینکه هفته آینده طرح دیگری را در کمیســیون
سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورا بررسی میکنیم ،فکر میکنم
که هفته بعدازآن طرح آماده خواهد شد که آن را به کمیسیون میآورند که به
نظر میرسد مدتزمان بررسی تا تصویب این طرح یک ماه زمان ببرد .وی
افزود :با تأسیس و راهاندازی شرکت خدمات موتوری ،هماهنگی و ساماندهی
بین تجهیزات موتوری شــهرداری در یک محل ساماندهی میشود که در
مواقع بحرانی بتوان از آن استفاده کرد.
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،،

هماکنون چیزی بیش از
 16هزار پالک ساختمانی
را در بافتهای فرسوده
در شهر شیراز داریم.
جایی که دفاتر تسهیلگری
هماهنگی ایجاد میکنند
و مردم راضیاند ،سلمنا!
میپذیریم؛ اما با دفاتری
که موجب ایجاد انحصار
و نارضایتی مردم شوند،
مخالفیم

،،

،،

اداره بحران شهرداری
شیراز باید تقویت شود.
هماکنون اداره بحران در
حد پژوهش و تحقیقات
است؛ درحالیکه اداره
بحران شهرداری باید
مدیریت کل داشته باشد
که بتواند همه امکانات
شهرداری را در بحرانها
بسیج کند

،،

SAT 15 Dec 2018/Fourteenth Year /No.281

نائبرئیس شورای اسالمی شهر شیراز در گفتوگو با «شهرراز»

ایجادشرکت
ماشینآالتشهرداری
به سود شهر است
حسین مالکی

نائــب رئیس شــورای پنجم ایجاد شــرکت
ماشینآالت شهرداری شــیراز را که در جلسه اخیر
کمیسیون سالمت ،محیطزیســت و خدمات شهری
شورا مطرح شــد ،در جهت منافع شهر و شهرداری
ارزیابی میکند .ابراهیم صبوری میگوید به اعتقاد ما
تشکیل این شرکت میتواند ماشینآالت شهرداری
را زنده کند تا اســتفاده بهتری از آنها شــود زیرا
چنین شرکتی میتواند در حوزه ماشینآالت موتوری
چابکتر عمل کند و هــم اینکه میتواند به بیرون از
شــهرداری نیز خدمات ارائه بدهد .او در گفتوگوی
اخیر خود با شــهرراز مطالب دیگری را هم در ارتباط
با مسائل شهری بازگو کرده است.
در جلســه اخیر اعضای کمیســیون سالمت،
محیطزیســت و خدمات شهری شورا موضوع
تشکیل شــرکت ماشینآالت شهرداری شیراز
بررسی شد ،موضع شما در این رابطه چیست؟

با توجه به اینکه شــهرداری امکانات بسیاری را در زمینه
ماشــینآالت دارد که بین ســازمانهای مختلف پخش
شــدهاند و بسیاری از آنها به دلیل استفاده موردی و عدم
تعمیــر و نگهداری تخصصی عمــ ً
ا در حال از بین رفتن
هستند و حتی بسیاری از این ماشینآالت از یاد رفتهاند ،به
همین دلیل به اعتقاد ما تشــکیل این شرکت ماشینآالت
شــهرداری کار خوبی اســت که هم میتواند ماشینآالت

در هفتادمین جلسه کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای اسالمی
شــهر شیراز موضوعاتی چون ســامانه پرداخت الکترونیکی کرایه ناوگان
حملونقل عمومی ،الیحه تعیین نرخ کرایــه دوچرخه و گزارش معاونت
حملونقل در خصوص برنامههای هفته حملونقل موردبررسی قرار گرفت.
نواب قائدی در هفتادمین جلســه کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک
درباره سامانه پرداخت الکترونیکی کرایه ناوگان حملونقل عمومی گفت :با
توجه به مشکالت موجود در پرداخت کرایه ،برای رفع دغدغه شهروندان و
خصوص ًا رانندگان تاکسی ،راهاندازی سامانه پرداخت الکترونیکی ،موردتوجه
ویژه شــورای اسالمی شــهر قرار گرفته است .رئیس کمیسیون عمران و
حملونقل شورای شهر بر لزوم استفاده از ظرفیت شرکتهای ذیصالح
در رفع این مشــکل در حوزه حملونقل عمومی تأکیــد کرد و افزود :در
این راســتا طی ماههای اخیــر فراخوان و ارزیابی شــرکتهای متقاضی
در حوزه معاونت حملونقل منتشــر شــده و انتظار میرود هرچه سریعتر
سازمان حملونقل مسافر برای عملیاتی کردن پرداخت الکترونیکی کرایه
بهخصوص در تاکسیهای درونشهری اقدام کند.
سخنگوی شورای شهر شیراز در ادامه با اشاره به نامگذاری هفته منتهی
به  26آذر به نام هفته حملونقل توســط کمیسیون عمران ،حملونقل و
ترافیک شــورای شــهر ،از پیشبینی اجرای برنامههای متنوع شهرداری
در هفتــه حملونقل خبــر داد و گفت :هدف از این اقــدام که هریک از
روزهای آن به یکی از بخشهای حوزه حملونقل اختصاص دارد ،تبیین
رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای اســامی شهر شیراز
گفت :شــهرداری باغ ایرانی در بلوار امیرکبیر خریداری کرده و در دهه
فجر در اختیار شــهروندان قرار میگیرد .نــوذر امامی گفت :با توجه به
شخصیت جهانی سعدی شیرازی ،ساماندهی و بازآفرینی فضای شهری
پیرامون آرامگاه ســعدی و شروع عملیات توسعه بر اساس طرح مصوب
در اولویت کار کمیســیون قرار دارد .عضو شــورای اسالمی شهر شیراز
خاطرنشــان کرد :پیگیری کمیته آسانســازی خدمات شهرداری ،حفظ
و توســعه باغات قصردشت و مسائل حریم شهر شیراز نیز در کمیسیون
معماری و شهرسازی بهطورجدی در حال انجام است .رئیس کمیسیون
شهرسازی معماری شورای اسالمی شــهر شیراز افزود :علیرغم ممنوع
بودن ساختوســاز در حریم شهر شیراز ،متأســفانه به دلیل ارزان بودن
زمین و همچنین کاهش قیمت ســاخت به دلیل فقدان اســتانداردهای
فنی ،مهندســی با افزایش جمعیت در این منطقه مواجه هســتیم .وی
با اشــاره به تعیین چارت سازمانی برای مدیریت حرائم افزود :با استقرار
یک گروه حفاظت و گشــت زنی در این محورها ،از ساختوساز در این
محدودهها جلوگیری خواهد شد.وی در ادامه افزود :بروز رسانی بازنگری
طرح تفصیلی و تشــخیص مشکالت آن از دیگر اولویتهای کمیسیون
اســت که با اجرای این طرح ضابطه ساختوســاز در شــهر شیراز در
جهت اعمال اســتانداردهای شهرسازی و افزایش کیفیت بناها و فضای

شــهرداری را زنده کند تا اســتفاده بهتری از آنها شود و
هم اینکه منافعی را برای شهر و شهرداری ایجاد میکند.
باید اضافه کنم که تشکیل این شرکت کمکهای بسیاری
را به شهرداری میکند زیرا در حوزه ماشینآالت موتوری
میتواند چابکتر عمل کن و هم اینکه میتواند به بیرون
از شــهرداری نیز خدمات ارائه دهد ،دلیل آن هم این است
که هنگامی که ماشــینآالت در اختیار ســازمان موتوری
شهرداری باشــد ،سبب میشود ماشــینآالت تنها برای
شهرداری مورداستفاده قرار گیرد ،اما شرکتی که قرار است
تشکیل شود به دلیل اینکه از قانون تجارت تبعیت میکند،
میتواند به مردم و دیگر ســازمانهای شهر خدمات ارائه
دهد که این خدمات میتواند برای شــهر درآمدزا هم باشد
و برای شهرداری منافع ایجاد کند .این یکی از ویژگیهای
خوب این شــرکت بود .در جلســه اخیر همچنین قرار شد
بحث نظارتی این شــرکت در اساسنامه آورده شود که بر
مبنای آن ،یکی از اعضای شورا بهصورت ناظر در جلسات
هیئتمدیره و مجمع عمومی شــرکت حضور یابد تا شورا
حالت نظارتی را نســبت به عملکرد شرکت مذکور داشته
باشــد .همچنین در بحث نیروی انسانی هم مقرر شد که
تمام کارکنان این شــرکت از نیروهای شهرداری انتخاب
شوند تا بار اضافهای بر دوش شهرداری نگذارد که درنهایت
به نظر من تشکیل این شرکت کار مثبتی است.
با توجه به فرارســیدن فصل زمستان و امکان
بارش برف و به دنبال آن نیاز به ماشینآالت در

چنین فصلی ،فکر میکنید چه مدتزمانی طول
میکشد تا این شرکت به مرحله فعالیت برسد؟

به نکته درســتی اشــاره کردید که نیاز به ماشینآالت در
این فصل سال بیشتر اســت؛ اما بههرحال مراحل قانونی
تشکیل این شرکت باید طی شود و فکر نمیکنم به امسال
برسد .با توجه به اینکه موضوع ابتدا باید در شورا تصویب
شود و بعدازآن به فرمانداری برود و پس از تائید ابالغ شود
و سپس شــهرداری اقدام به تأسیس این شرکت کند که
فرایند مدتداری اســت؛ اما در حال حاضر شهرداری باید
اداره بحران قوی داشته باشد که تقویت شود؛ زیرا هماکنون
اداره بحران در حد پژوهش و تحقیقات اســت؛ درحالیکه
اداره بحران شــهرداری باید مدیریت کل داشته باشد که
بتواند همه امکانات شهرداری را در بحرانها بسیج کند و در
ادامه عملکرد باید دنبال چنین مدیریتی برویم در شهرداری
تا در بحران اگر اتفاقی افتاد دستخالی نباشیم .این شرکت
ماشــینآالت هم میتواند به مدیریت بحران کمک کند و
حتی اگر  10شــرکت مانند شرکت ماشینآالت هم ایجاد
کنیم میتواننــد بازوهای مدیریت بحران شــهرداری در
بحرانها باشند.
اخیرا ً در رابطه با دفاتر تسهیلگری بافتهای
فرســوده مطالبی را مطرح کردهاید .اکنون چه
مقدار پالک فرســوده در شــیراز وجود دارد و
کجای کار هستیم؟

هماکنون چیزی بیش از  16هزار پالک ســاختمانی را در

سخنگوی شورای اسالمی شهر شیراز:

دغدغه شهروندان و رانندگان تاکسی را در پرداخت کرایه برطرف میکنیم
جایگاه و نقش معاونت حملونقل در مدیریت شــهری ،ارتقای فرهنگ
حملونقلی و تقدیر و تجلیل از فعاالن و زحمتکشــان این حوزه اســت.
رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل و
ترافیک شــورای شهر توسعه و توجه
بــه حملونقل پاک را یکی از عناصر
و پارامترهای شهر انسانمحور دانست
و ادامــه داد :امروزه در جوامع مترقی
توجه به انســانمحوری ،مالک کار
اصول شهرســازی و حملونقل قرار
گرفته است که توســعه پیادهروی و
دوچرخهســواری ازجمله مصادیق آن
محسوب میشود.
پایانــه  113هکتــاری
خودروهای سنگین در شیراز احداث میشود

از ســوی دیگر سخنگوی شورای شهر شیراز در جلسهای دیگر از احداث

پایانه و توقفگاه  113هکتاری خودروهای سنگین در شیراز خبر داد .نواب
قائدی با اشاره به احداث توقفگاه خودروهای سنگین در شرق شیراز گفت:
از ابتدای شــروع به کار شورای پنجم
یکی از دغدغههای اصلی این شــورا،
ورود کامیونهای ســنگین به سطح
شهر و پارک آنها در معابر شهری بود
که عالوه بر ســلب آرامش و آسایش
شــهروندان ،باعــث ایجــاد آلودگی
شــنوایی ،آلودگی هــوا ،نازیبا کردن
چهره شهر ،ایجاد مشکالت ترافیکی
و واردکردن خسارت به تأسیسات زیر
بنایی مانند آسفالت معابر ،جدولهای
بتنــی ،پلها و دیگر زیرســاختهای
شهری میشدند.
او با تأکید بر اینکه تالش شــورای شــهر شیراز بر مدیریت تردد و عدم
توقف وســایل نقلیه سنگین در سطح شهر اســت ،گفت :بر این اساس

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر شیراز خبر داد

ممیزی واحدهای مسکونی در شیراز

شهری بهبود خواهد یافت .امامی افزود :در راستای کاهش مراجعههای
حضوری افــراد به شــهرداریها و
صرفهجویی در وقت مردم ،شناسایی
و رفع گلوگاههای شهرداری و اضافه
کردن راهکارهایــی در جهت بهبود
فرآیند بهرهوری در دســتور کار این
کمیسیون قرار دارد.
عضو شورای اســامی شهر شیراز،
از ممیــزی واحدهای مســکونی در
شیراز خبر داد و افزود :با اجرای این
طرح توسط شهرداریهای مناطق و
شــهرداری الکترونیک منبع پایدار و
دائمی اطالعــات کالبدی و ماهیتی
ســاختمانها شــامل متراژ ،تعداد طبقات ،واحدهای و اطالعات خانوار
ســاکن در ســاختمانها فراهم خواهد شــد که میتواند بهعنوان بانک

اطالعاتی شــهرداری مورداستفاده قرار گیرد .وی از اجرای این طرح در
شهرداری منطقه یک خبر داد و افزود:
این طــرح در تمامی مناطق یازدهگانه
اجرایی خواهد شــد .امامی با اشاره به
بررســی بحث  GISدر کمیســیون
معماری و شهرسازی شورای اسالمی
شهر شیراز افزود :این طرح مربوط به
اطالعات موردنیاز شــهروندان است
بهگونهای که با بهبود این زیرساخت،
اطالعات مربوط به جغرافیای شــیراز
بهصــورت یکپارچــه قابلدســترس
خواهــد بود .وی افــزود :عدم نظارت
برخــی ناظران ســاختمان و نحوهی
برخورد آنها با مردم ،ســبب بروز تخلفات ساختمانی در شهر شده است
که جلســات متعددی در شهرداری و کمیســیون برای رفع این مسائل

بافتهای فرسوده در شهر شیراز داریم .باید گفت در جایی
که دفاتر تســهیلگری هماهنگی ایجــاد میکنند و مردم
راضیاند ،سلمنا! میپذیریم؛ اما با دفاتری که موجب ایجاد
انحصــار و نارضایتی مردم شــوند ،مخالفیم .ما میگوییم
مــردم صاحباختیارند .آنهایی که میخواهند میتوانند از
شهرداری برای ملک فرســوده خود مجوز بگیرند و آنها
که معتقدند دفاتر تســهیلگری کمکشان میکند ،به دفاتر
تسهیلگری بروند ما هم آنها را کمک میکنیم و یارانه هم
میدهیــم .در برخی بافتها هم دفاتر خوب کار کردهاند و
ماهم میگوییم که خوب کار کردهاند و یارانه هم میدهیم
و کمک میکنیم ولی نباید در برخی دفاتر با ایجاد انحصار
مردم را ناراضی کرد که معتقدم که شــهرداری باید در این
زمینه همکاری کند.
آیا این نگاه شــورا برای بهتر شدن خدمات
دفاتر تســهیلگری به مصوبهای منجر شــده
است؟

آئیننامهای را در این راستا تصویب کردیم و به فرمانداری
فرســتادیم که متأســفانه آن را رد کردند؛ درحالیکه این
آئیننامه به سود مردم شهر و بافتهای فرسوده است.
کلیات آئیننامه مذکور چه بود؟

گفتیم مردم را صاحباختیــار میگذاریم که یا خود دنبال
پروانه بروند یا اینکه ترجیح بدهند دفاتر تسهیلگری پیگیر
کار آنان باشند.

پس از بررســیهای الزم زمینهای مختلفی برای ســاخت توقفگاه این
خودروها مدنظر قرار گرفت امــا درنهایت زمینی به متراژ  113هکتار در
شرق شیراز ابتدای ورودی پل فسا که کام ً
ال قابلیت تبدیل به یک توقفگاه
خوب و اســتاندارد برای خودروهای سنگین را دارد برای این کار در نظر
گرفته شــد که در کارگروه امور زیربنایی استان نیز مورد تأیید قرار گرفته
است.
نواب قائدی ادامه داد :همچنین استعالمهای الزم از نهادهای مختلف نیز
اخذ شده است و سعی خواهیم کرد پسازاینکه امسال مراحل دیوار گذاری
این زمین انجام شــد ،با شروع ســایر مراحل اجرایی آن در سال جدید،
بتوانیم حداکثر طی یک و نیم ســال آینده این پــروژه را به بهرهبرداری
برســانیم .قائدی اضافه کرد :با توجه بــه امکاناتی نظیر تعمیرگاه و ...که
برای این توقفگاه در نظر گرفته شــده است خودروهای سنگینی که وارد
شهر میشوند در همین مکان پارک و رانندگان آنها با خودروها یا سایر
وسایل حملونقل عمومی به سمت شهر عزیمت میکنند تا شاهد هرگونه
توقف و یا تردد این خودروها در سطح شهر نباشیم .نواب قائدی در پاسخ
به این ســؤال که آیا برای سایر ورودیهای شهر نیز تمهیداتی اندیشیده
شده است؟ گفت :با توجه به اینکه زمین در نظر گرفته شده برای ساخت
توقفگاه در شرق شیراز متعلق به شــهرداری است و در مسیر کمربندی
شــیراز قرار دارد ،هماکنون تمام تالش و تمرکزمان برای ساخت توقفگاه
در ورودی شرق شیراز است.
برگزار شــده است .امامی همچنین ،از تشکیل کمیتهای با حضور اعضاء
و کارشناســان کمیسیون معماری و شهرســازی بهمنظور بررسی سلب
قابلیت استفاده عمومی از زمینهای متروکه شهر خبر داد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر شیراز افزود:
با توجه به نگاه ویژه به شعار انسانمحوری در طراحی و اجرای پروژهها،
کمیســیون معماری پیگیر ایجاد پیاده راه در مسیر دروازه قرآن تا دروازه
اصفهان ازجمله مسیر عرفان است .وی ادامه داد :وجود سازههای عظیم
بتنی در مکانهایی که ضروری نبوده ســبب نازیبایی و لطمه به سیما و
منظر و هویت شهر شده است که به همین منظور با حذف سازههای بتنی
در نظر داریم با اتصال محور پیادهروی قصردشــت به باغات نســبت به
احیای هویت تاریخی و بازآفرینی خاطرات مردم اقدام کنیم که با تحقق
این امر ،اشــتغال و کارآفرینی همراه با توسعه فرهنگ پیاده محور ایجاد
خواهد شــد .وی از خرید باغ ایرانی در بلوار امیرکبیر توســط شهرداری
خبر داد و افزود :این باغ در دهه فجر در اختیار مردم قرار میگیرد .امامی
ادامه داد :در حدود  ۱۵هکتار از زمینهای باغات قصردشت را نیز برای
باغمــوزه در نظر گرفتهایم که با ارائه راهکارهای نوین معماری میتواند
نماد هنری ارزشــمندی در شهر باشد .عضو شورای اسالمی شهر شیراز
گفت :اگر اعتبارات کافی موجود باشد میتوانیم طرحهایی اجرا کنیم که
شادی ،تفریح ،سرگرمی و رضایت مردم را به دنبال داشته باشد.
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رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایهگذاری شورا خبر داد

موفقیت شهرداری شیراز در کاهش فروش امالک در سال جاری

رئیس کمیســیون اقتصادی و سرمایهگذاری شورای
اسالمی شهر شــیراز گفت :بررسیها نشان میدهد
شــهرداری شیراز موفق شــده در یک سال گذشته
هفتادمین کمیسیون برنامه ،بودجه ،امور حقوقی
و امالک شــورا به بررسی به صدور کارت اوراق
بستانکاری ویژه پرداخت عوارض و هزینه خدمات
و مطالبات شــهرداری پرداخت .سید عبدالرزاق
موســوی رئیس کمیسیون گفت :شــهرداری با
مشکل جدی ،در بحث منابع مالی مواجه است به
همین منظور با ارائه این الیحه ،خواستار دریافت
مجوز استفاده از اوراق بســتانکاری برای تأمین
منابع مالی شــد .موسوی ادامه داد :این الیحه با
اصالحاتی در کمیسیون مصوب و برای تصویب
نهایی به صحــن علنی ارجاع شــد .وی افزود:
تأمین منابع مالی ،از مهمترین مســائل شــورای
شهر و شهرداری است که این موضوع کمیسیون
پیگیری و جلسات متعددی برای رفع آن گزارشده
است .موسوی با اشاره به ارائه گزارش مسئوالن
شــهرداری از آخرین اقدامات انجــام گرفته در
زمینهی تأمین مالی افزود :مقرر شد سازمانهای

کمترین فروش امالک نســبت به گذشته را تجربه
کند.
ســینا بنیزمانی در جلســه این هفته کمیســیون
اقتصادی و ســرمایهگذاری شــورای اسالمی شهر
شیراز با اعالم این خبر گفت :بهرغم نیاز و تنگناهای
مالی شهرداری شیراز ،سعی شده از سرمایه فروشی
جلوگیری شود و به ســمت دیگر ردیفهای تأمین
مالی حرکت کند .شهرداری شیراز با اجرای سیاست
کاهش فروش و واگذاری امالک توانســته ســهم
درآمدی خود از فروش امالک در هشت ماه نخست
ســال را به رقــم  ۳۸میلیارد تومــان کاهش دهد و

معادل  ۳۵میلیارد تومان نســبت به تهاتر امالک با
بستانکاران اقدام کند .بنیزمانی ابراز امیدواری کرد با
راهاندازی سامانه شفافیت بهزودی لیست کلیه فروش
امالک و نحوه واگذاری از سوی شهرداری به اطالع
شهروندان رسانده شود.
ســینا بنیزمانی خاطرنشــان کرد :ورود شهرداری
در گذشــته به موضوع ســرمایهگذاری مثل ساخت
مراکــز تجــاری اقدام اشــتباهی بود و حتمــ ًا باید
بخش خصوصی با هدف ســرمایهگذاری ورود کند
و شــهرداری نقش نظارتی و حمایتی داشــته باشد.
عضو شورای اسالمی شهر شیراز افزود :برای شورای

رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر:

شهرداری شیراز با مشکل تأمین منابع مالی روبروست
شــهرداری با حضور مســئوالن ،اقدامات جدید
و راهکارهایــی کــه در راســتای افزایش درآمد
شــهرداری طراحی و یا به اجرا رسیده را گزارش
دهند تا در کمیسیون تصمیمگیری شود.
رئیس کمیســیون برنامهوبودجــه ،امور حقوقی
و امالک شــورای اسالمی شهر شــیراز افزود:
بررســی گزارش بودجه مصوب  ۹۷شهرداری و
ارائه توضیحات شــهرداری مبنی بر علت تأخیر
در اجرای تکالیف بودجه ســال  ۹۷در دستور کار
قرار گرفت .وی ادامه داد :با توجه به اینکه ،سند
بودجه مبنای کار شــهرداری است و در آن ۱۳۸
تکلیف برای شــهرداری پیشبینیشده اما بخش
زیادی از تکالیف اجرا نشــده و یــا بهکندی در

حال اجراســت .موسوی خاطرنشــان کرد :مقرر
شد در جلســههای کمیسیون ،علت موفق نبودن
و یا تأخیر شــهرداری در اجرای تکالیف بررسی
و شــهرداری مشکالت را رفع کند .عضو شورای
اسالمی شــهر شــیراز گفت :ایراد فرمانداری به
واگــذاری زمین به هیئتامنای فرهنگی ،مذهبی
الصابریــن (معلوالن فارس) برای احداث مجتمع
مذهبی با حفظ مالکیت شــهرداری در کمیسیون
بررســی شــد .وی افزود :به دلیل وجود ایراداتی
در زمینــه کاربری زمیــن ،در کمیســیون این
موضوع بررســی و مقرر شد شــهرداری زمین و
پالک دیگری را معرفی کند .موســوی از الحاق
تبصــرهای به مصوبهی عوارض شــغلی ،درباره

شهرداری به تعهدات بودجه برای خرید محصوالت
دانشبنیان داخلی عمل کند

عدم اجرای بخشی از تکالیف بودجه سال  ۹۷توسط
شــهرداری تذکر علی ناصری به شــهردار شیراز در
شصت و پنجمین جلســه علنی شورای شهر بود .در
بخشــی از این تذکر ناصری آمده اســت :با توجه به
تصویب بودجه ســال  1397توسط شورای اسالمی
شهر شیراز و ابالغ آن از سوی شورا به شهردار محترم
در  28اسفند ( 96به انضمام تمام جزئیات شامل متن

مصوبه ،دفترچه بودجه و تکالیف بودجه) ســه تکلیف
از یکصد و سیوهشــت تکلیف بودجه به شرح ذیل
مربوط بــه حمایت از پارکهای علــم و فنآوری و
شرکتهای دانشبنیان است که تاکنون محقق نشده
اســت .در مورد بند  :40بهمنظور ایجاد فضای رقابتی
مناسب و توسعه فنآوری توسط پارک علم و فنآوری،
مراکز رشــد و شرکتهای دانشبنیان شیراز و استان
فارس شــهرداری شیراز مکلف است  1تا  2درصد از
درآمدهای عمومی خــود و واحدهای زیرمجموعه در
ردیف بودجهای که تهیه اقالم و خدمات در آنها دیده
شده است را با رعایت آییننامه مالی شهرداری ،صرف

بازدید میدانی اعضای شورا
از پروژههای عمرانی منطقه  9شهرداری شیراز
بهمنظــور پیگیری و نظــارت بر رونــد اجرایی
پروژههای عمرانی محدوده شــهرداری منطقه ،9
رئیس کمیســیون عمــران ،حملونقل و ترافیک
شــورای شهر به همراه رئیس کمیسیون سالمت،
محیطزیست و خدمات شهری ،رئیس کمیسیون
شهرسازی و معماری شورای شهر ،علی ناصری
عضو کمیسیون سالمت شورا و همچنین معاونین
و مدیران شــهرداری شیراز ،از پروژههای عمرانی
این منطقه از شــهرداری بازدیــد و از نزدیک در
جریان روند اجرا و پیشرفت فیزیکی این پروژهها
قرار گرفتند .رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل
و ترافیک در حاشــیه این بازدیــد ،آگاهی یافتن
از رونــد پیشــرفت طرحهــای عمرانی ســطح
شــهر و نحوه اجرای هر یــک را یکی از اهداف
بازدیدهــای میدانی عنوان کرد و گفت :شــورای
شهر و بهخصوص کمیسیون عمران شورا وظیفه
نظارت بــر فعالیتهای شــهرداری در چگونگی

شهر شیراز کیفیت بازاریابی و فروش و دقت نظر در
مراحل قیمتگذاری و انجام تشــریفات قانونی مهم
است تا زیانی به ســرمایه شهر وارد نشود .به اعتقاد
بنی زمانــی بازاریابی مهمترین ابزار کیفی ســازی
جذب ســرمایهگذار بوده و شــورای شهر عالقهمند
است شیوههای عملیاتی بازاریابی و ارائه پروژههای
سرمایهگذاری را برای بررسی بیشتر در اختیار داشته
باشد .وی ادامه داد :از شهرداری شیراز خواستهایم تا
قبل از پایان سال برنامه اجارهداری و بهرهبرداری از
اماکن و ظرفیتهای در اختیار را به شــورای شــهر
شیراز جهت بررسی بیشتر و تصویب ارسال کند.

اجرای طرحهای عمرانــی را دارد ،ازاینرو مردم
بدانند که همکاران در شورای شهر تمامی مسائل
و مشــکالت شــهری را رصد کرده و وظیفه ما
پیگیری مطالبات همه مردم شــهر اســت .نواب
قائدی با اذعــان به اینکه هدف عمده شــورای
شــهر و شــهرداری ایجاد رفاه ،آسایش و آرامش
برای شــهروندان اســت ،گفت :اعضای شورای
اسالمی شهر شیراز ضمن پشــتیبانی از اقدامات
تحولآفرین ،تمامی تالش خود را به کار خواهند
گرفت تا با حضور مستمر و پیگیری مداوم ،هرچه
ســریعتر این پروژهها را که در آبادانی شهر نقش
بسزایی دارند به بهرهبرداری برسانند .نواب قائدی
با بیان اینکه یکی از اهداف شورای شهر شیراز و
شــهرداری توزیع متوازن خدمات در تمامی نقاط
شــهر اســت ،بیان کرد :تالش ما به راین است
تا شــهروندان عزیز خدمات مناســبی را در نقاط
مختلف شهر شاهد باشند.

خرید کاالها و خدمات دانشبنیان تولیدشده در پارک
علم و فنآوری ،مراکز رشد و شرکتهای دانشبنیان
تولیدشــده در پارک علم و فنآوری ،مراکز رشــد و
شرکتهای دانشبنیان شیراز و استان فارس کند.
در مــورد قســمت الف بند  :39شــهرداری شــیراز
در جهــت حمایت از ایدهها و تــوان علمی در زمینه
مدیریت شــهری ،ضمن دریافت تمامی موضوعات
قابلپیگیــری در پارک علم و فنآوری ،نســبت به
استفاده از ردیف مذکور (سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهری شهرداری) با مبلغ سه میلیارد و پانصد و
یکمیلیون ریال در زمینه هزینههای مطالعاتی اقدام

درمانگاههایی که توســط خیرین اداره میشود،
خبر داد .وی افزود :همچنین الیحهی شهرداری
با موضوع اصالح مصوبهی شورای چهارم مبنی
بر واگذاری زمین به هیئتامنای مسجد حضرت
ابوالفضل (ع) برای احداث مســجد و حسینیه در
دستور کار قرار گرفت .موســوی گفت :به دلیل
تطبیق نداشــتن پالک زمین با زمین واگذار شده
اصالح این مصوبه در کمیسیون صورت گرفت و
به صحن علنی ارجاع شد.
کند .در مورد قســمت ب بند  :39شــهرداری لیست
تمامی فعالیتهایی که پارک علم و فنآوری در زمینه
مدیریت شــهری ارائه مینماید ظرف مدت یک ماه
آینده به شــورا (کمیسیون ســامت ،محیطزیست و
خدمات شهری) جهت تصمیمگیریهای بعدی ارائه
کند .در مورد بند  :41بهمنظور ارتقای کیفیت خدمات
شهرداری در زمینههای مختلف ،نهاد مذکور با مراکز
علم و فنآوری ،مراکز رشد و شرکتهای دانشبنیان،
طــی قراردادهایی امور مختلف مرتبــط با اقدامات و
اعمال شهرداری و حتی تولید کاالها و ارائه خدمات،
طراحی و طرحهای پژوهشــی موردنیاز را به اینگونه
شرکتها و مؤسسات واگذار کند که در این زمینهتنها
به انجام دو مکاتبه بسنده شده؛ آنهم با تأخیر حدود
 4ماهه یعنی در تاریخ  97/4/3که در مورد این بند نیز
اقدام بایسته صورت نگرفته است.

بررسی طرح بام انرژی
در شورای اسالمی شهر شیراز

رئیس کمیســیون عمران ،حملونقل و ترافیک ،از
بررســی طرح بام انرژی در کمیسیونهای مرتبط
شورای شهر خبر داد و گفت :با توجه به محدودیت
انرژی فســیلی و مالحظههای زیســتمحیطی،
اســتفاده از انرژیهــای تجدید پذیر و ســازگار با
محیطزیست در جهت توسعه پایدار شهری ضروری
به نظر میرســد .نواب قائدی در بخش دیگری از
ســخنان خود با اظهار اینکه اســتفاده از طرحها و
سازوکارهای تشــویقی میتواند در نهادینهسازی و
تشویق عموم جهت استفاده از این طرح مؤثر باشد،
گفت :در این راستا پیشــنهاد شده است شهرداری
شیراز و شرکت توزیع نیروی برق بستههای تشویقی
الزم از قبیــل کاهش عوارض ،خرید تضمینی برق
تولیدی و ...برای استفاده از نیروگاههای خورشیدی
کوچک در بــام ســاختمانها در نظــر بگیرند تا
شــاهد موفقیت هرچه بیشتر این طرح باشیم .وی
خاطرنشــان کرد :اجرای این طرح عالوه بر ایجاد
ارزشافزوده برای ملک ،درآمد پایداری را نیز برای
مالکان به همراه خواهد داشــت که این موضوع در

نوع خود میتواند عاملی برای استفاده بیشتر از این
طرح باشد.
سخنگوی شــورای شهر شــیراز افزود :با توجه به
پتانسیلهای کالنشهر شیراز ازنظر میزان دریافت
انرژی خورشــیدی و ســهولت تبدیل آن به انرژی
الکتریکی بهوســیله ف ّناوریهای موجود ،استفاده از
طرح بام انــرژی بهعنوان یکی از منابع پاک انرژی
میتواند عالوه بر مدیریــت منابع انرژی و کاهش
آالیندگیها ،بستر مناسبی نیز در مسیر توسعه پایدار
شــهری فراهم آورد .قائدی در پایان سخنان خود
با اشــاره به ظرفیتهای قانونــی موجود در برنامه
پنجساله ششم توسعه و قانون اصالح الگوی مصرف
در خصــوص انرژیهای تجدید پذیــر ،گفت :در
راستای اســتفاده از انرژیهای پاک در تأمین برق
موردنیاز ســاختمانهای با کاربریهای مختلف در
سطح شــهر بهخصوص ساختمانهای دولتی و نیز
بوســتانهای عمومی سطح شــهر ،این طرح ارائه
شده و هماکنون در کمیسیونهای مربوطه در حال
بررسی است.

اخبا ر کوتاه

الیحه بودجه  ۹۸شهرداری شیراز
با نظر مردم تصویب میشود

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز با قرائت تذکری در  ۷خواستار
اصالح اشــکاالت موجود در اجرای قانون بودجه ســال  ۹۷شهرداری
شیراز شد .سید احمدرضا دستغیب در متن تذکر خود از فقدان عملکرد
 ۴۸درصد ردیف بودجه  ۹۷شــهرداری شیراز انتقاد کرد و گفت :بودجه
تخصیصیافته در نیمه اول امسال به پروژههای مربوط به «برنامه ایجاد
اماکن و فضاهای ورزشی ،فرهنگی و توریستی» تنها  ۲۰درصد جذب
شده و این مغایر با شعارهای شــورای پنجم مبنی بر انسانمحوری و
فرهنگ مداری در توســعه شهر است .دستغیب همچنین خواستار ارائه
توضیحات شــهردار شــیراز در خصوص ارتقای شاخصهای توسعه،
حفاظت و محرومیتزدایی از بندهای  ۶و  ۷و  ۸و  ۱۹و  ۲۰سیاستهای
اجرایی بودجه عمرانی شــد .او بر ضرورت ایجاد و استقرار نظام پایش
و کنتــرل هزینهها و نظارت بر عملیــات اجرایی بهمنظور جلوگیری از
انحراف بودجه تأکید کرد و خواســتار تقدیم الیحه بودجه  ۹۸در موعد
مقرر و قانونی و جلوگیری از تأخیر شــد .رئیس شورای اسالمی شهر
شیراز با اشاره به بند  ۱۰سیاستهای اجرایی بودجه عمرانی شهرداری
شــیراز گفت :با توجه به هدف بهبود و بهکارگیــری نظام یکپارچه و
هوشــمند فناوری اطالعــات در نظام اداری ،مالــی و کارایی و بهبود
خدماترسانی مقتضی است شهردار شیراز گزارشی به شورا ارائه کند.

مشارکت چینیها در پروژههای
سرمایهگذاری شیراز

رئیس کمیســیون اقتصادی و ســرمایهگذاری شورای اسالمی
شــهر شــیراز با رایزن اقتصادی و بازرگانی چین در تهران دیدار کرد.
در این دیدار سینا بنیزمانی رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایهگذاری
شورای اسالمی شهر شــیراز و پیمین رایزن اقتصادی چین در تهران،
راههای همکاری دوجانبه اقتصادی ،آموزشی و سرمایهگذاری را بررسی
کردنــد .بنیزمانی در این دیدار به برخی فرصتهای ســرمایهگذاری
در شــیراز پرداخت و بر ضرورت گسترش فعالیت ســرمایهگذاران در
کالنشهر شیراز تأکید کرد .وی با اشاره به سوابق تاریخی و فرهنگی
کالنشهر شیراز ابراز کرد :بخش گردشگری یکی از حوزههای جذاب
برای ســرمایهگذاران چینی خواهد بود .بنیزمانی وجود سرمایه انسانی
تحصیلکرده را نقطه قوت شــهرداری شیراز دانست و گفت :امیدواریم
بتوانیم از ظرفیت آموزشــی کشــور چین برای توسعه همکاریهای
آموزشی و افزایش مهارتهای شغلی کارکنان شهرداری شیراز استفاده
کنیم.

خانهمحلهها با کاربری خودشان
مورداستفاده قرار بگیرد

عضو و ناظر شــورا در شهرداری منطقه  ۵شیراز از ساختمان تازه
احداث خانه محله کوشک میدان بازدید کرد .رئیس کمیسیون فرهنگی،
اجتماعی و ورزشــی در حاشــیه این بازدید بر تسریع در تکمیل پروژه
ســاختمان جدید خانه محله کوشک میدان تأکید کرد و افزود :با توجه
به اینکه احداث این پروژه بیش از پنج ســال زمان برده است ،طوالنی
شدن احداث ساختمان خانه محله موجب عدم رضایت اهالی محله شده
و باید هرچه سریعتر شاهد افتتاح واقعی و استقرار مدیریت خانه محله
از ساختمان قدیمی در این ســاختمان باشیم .احمد تنوری با اشاره به
وضعیت ساختمان فرهنگســرای محله دینکان که پس از مهرومومها
انتظار اهالی محل افتتاح شــد و هماکنون با کاربری دیگری به بخش
خصوصی اجاره داده شده اســت ،گفت :امیدوارم ساختمان جدید خانه
محله با تالش شهردار منطقه  ۵به اهداف واقعی خود در خدمترسانی
به شــهروندان شهرک کوشک میدان برســد و نیروهای توانمندی در
این مرکز مشــغول خدماترسانی بشوند و این ساختمان نوساز به هیچ
شکلی به کاربری دیگری اختصاص پیدا نکند .شهرک کوشک میدان
در محدوه شهرداری منطقه  ۵شیراز واقع شده است.

نایبرئیس شورای شهر:

شهرداری شیراز با مسدودکنندگان
کوچههای بنبست برخورد کند

جمعآوری اقالم مسدودسازی کوچهها و معابر شهری ،تذکر نائب
رئیس شورای اسالمی شهر شیراز به شهردار شیراز بود .در تذکر ابراهیم
صبوری آمده است :پیرو شکایات متعدد مردمی مبنی بر مسدودسازی
برخی کوچهها و معابر بنبســت بهویژه در حوزه شهرداریهای منطقه
یک ،سه ،شش و چهار توسط ساکنان محل از طریق نصب نرده ،زنجیر،
گیت و استقرار کیوسکهای نگهبانی و جلوگیری از تردد شهروندان و
سلب استفاده شــهروندان از معابر عمومی و نیز تأیید شکایات توسط
کارشناســان و بازرسان شورای اسالمی شهر شیراز خواهشمند است با
توجــه به مفاد ماده  ۴۵تأییدنامه مالی شــهرداریها و مفاد بند  ۶ماده
 ۹۶و نیز بند  ۴ماده  ۱۰۱ماده قانون شــهرداریها و ازآنجاکه تاکنون
شــورای شهر و شورای ترافیک استان فارس مجوز برای مسدودسازی
چنین معابری صادر نکرده اســت ،دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت
به جمعآوری اقالم مسدودکننده کوچهها و معابر عمومی بدون هرگونه
مصلحتاندیشی اقدام کرده و با متخلفان مطابق قانون برخورد شود و
نتیجه اقدامات انجام شــده در مدت  ۱۰روز به شــورای اسالمی شهر
شیراز ارسال شود.
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رئیس شورای اسالمی شهر شیراز:

وضع زندگی شهید دستغیب قبل و بعد از انقالب هیچ تغییری نکرد

شادیشان شریک و سهیم.
عالقه شــهید دستغیب به امام (ره) از جنس عاشق و معشوق بود .او امام
را نهتنهــا بهعنوان یک رهبر بلکه یک مــراد میدید .امام را همانگونه
میدیــد که جوانان در جبهه جنگ و اکثریــت مردم میدیدند .امام را از

جنس مردم ،با مردم و همراه با مردم میدید .امام را دوست داشت چون
امام خالصانه هدایت و صالح مردم را میخواست .در حق او چنین بهحق
گفت« :من اطاع الخمینی فقد اطاع اهلل کسی که از خمینی اطاعت کند
از خدا اطاعت کرده اســت ».ایشان امام را فقیهی عادل و جامع الشرایط

خصلتهای ارزنده دانشجویی

رئیس شــورا همچنین در بخش دوم نطق خود گفت 16:آذر روز دانشجو
و ســالگرد شهادت  ۳شهید دانشجو اهورایی و یاد همه شهیدان دانشجو
را گرامــی میداریم .شــیراز یکی از مهمترین مراکــز حضور و فعالیت
دانشجویان اســت و جنبش دانشجویی شــیراز همواره نقش اثرگذار و
مهمی در پیروزی انقالب اســامی ،دفاع مقدس و ســالهای بعدازآن
داشته اســت .عدالتخواهی ،آزادیطلبی و علمآموزی  ۳خصلت ارزنده
جنبش دانشجویی است و پاسداشت حرمت دانشجو میتواند روند توسعه
در ابعاد مختلف را در کشــور تسریع کند .قشر نخبه و جوان دانشجو باید
بر اســاس آمارهای خود ،بروز و ظهوری بیش از گذشته در جامعه داشته
باشد و با مطالبه گری مانع از انحراف در نظام جمهوری اسالمی شود.
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رئیس شورای پنجم شهر شیراز ضمن یادآوری ویژگیهای بارز
نطق
شهید آیتاهلل دستغیب وی را مردی از جنس خلوص و پرچمدار
مبارزات سیاسی در استان فارس دانست .سید احمدرضا دستغیب
در نطق پیش از دستور شصت و پنجمین جلسه علنی عادی شورای پنجم
به مناســبت  20آذر اظهار داشت :شــهید محراب حضرت آیت ا ...سید
عبدالحسین دستغیب شیرازی از نوادگان مرجع عالیقدر حضرت آیتاهلل
دســتغیب مجتهد بزرگ فارس ،از سلسله جلیله سادات در زهد و عرفان
و سیاست یگانه زمان و در اخالص نمونه بود .آیتاهلل دستغیب پرچمدار
مبارزات سیاســی در اســتان فارس بود .روحانیون و مبارزان سیاســی
مسلمان نیز با بیان و حرکت او جرئت میگرفتند .مخالفت علنی با کشف
حجاب ،مبارزه علنی علیه جشــنهای  ۲۵۰۰ساله و همراهی با نهضت
امام خمینی (ره) از سال  ۴۱ازجمله این مبارزات است .مسجد جامع عتیق
شیراز ،پایگاه مبارزات مردم و جوانانی بود که آن شهید با پایمردی ،اهالی
فارس را رهبری میکرد .بیتردید اولین شــخصیتی که پرچم مخالفت
علیه حکومت ظالم شاهنشــاهی را در فارس برافراشــت و بهصراحت و
شــجاعت از نهضت امام خمینی (ره) دفاع کرد ،آن شــهید مجاهد بود.
شهید آیتاهلل دستغیب مردم را خالصانه بهسوی خدا فرامیخواند و وظیفه
هدایت ،ارشاد ،اصالح و تربیت مردم که رسالت پیامبران است را بهخوبی
ایفا میکرد.
ایشــان در میان مردم و با مردم زندگی میکرد و هیچگاه خود را از مردم
جدا ندانست .در تمام مدت عمرش همانند پدران و اجدادش ملجأ و پناه
مردم بود و برای نجات مردم از حکومت ظالم با ســخنان افشاگرانه خود
چندین مرتبه بازداشــت ،تبعید و حبس خانگی شد و بارها منزلش مورد
هجمه دژخیمان رژیم قرار گرفت .امامت جمعه شــیراز را به درخواست
مردم فارس و بنا بر حکم امام (ره) پذیرفت و به نمایندگی از مردم استان
فارس در اولین مجلس خبرگان انتخاب شــد .با اینکه بارها از ایشــان
خواســته بودند برای رفتن به نماز جمعه از ماشــین استفاده کند قبول
نمیکرد و میفرمود :من میخواهم در این کوچهها در میان مردم باشم
تا اگر کسی سؤالی یا گرفتاری داشته باشد و خجالت بکشد به منزل بیاید
به کارش رســیدگی کنم .باور ایشــان بر آن بود که در بین مردم بودهام
و تاآخریننفس هم باید در بین اینان و با ایشــان باشــم و در سختی و

میدانست که با درخواست اکثریت مردم حکومت را به دست گرفته که
اکنون اطاعت از او واجب است .در زهد و تقوا نمونه عصر خود بود .وضع
زندگی ایشان قبل و بعد از انقالب هیچ تغییری نکرد .علیرغم موردتوجه
بودن از جانب مردم فارس و حتی اســتانهای همجوار به حداقل زندگی
قناعت میکرد .زندگی ایشــان خالی از هرگونه تجمالت و تشــریفات
دنیــوی بود و آثــاری از زخارف دنیایی در آن دیده نمیشــد .نغمههای
ملکوتی آن شــهید که از جانودل برمیخاست بر دل مینشست و هنوز
در جایجای ایران یاد و نام و صدای ملکوتی آن مرد خدا زنده است.
امام امت در پیامشــان به مناسبت شــهادت این عالم روحانی ایشان را
شــخصیتی ارزشمند و مربی به ســزا و عالمی وفادار به اسالم ،طرفدار
محرومــان و مظلومان ،متعهد به اســام ،معلم اخالق و مهذب نفوس،
مربی محرومان و هدایتکننده مردم نامیدند .عالقه مقام معظم رهبری
به این شــهید به دوران پس از انقالب اســامی برمیگردد و ایشان در
ســفر سال  ۸۷به استان فارس به انتشار نوارهای صوتی شهید دستغیب
در طول انقالب اســامی و تأثیر ســخنرانیهای این شهید بزرگوار بر
جوانان اشــاره کردند و فرمودند :بنده خودم در آنوقت در قم بودم ،نوار
سخنرانی شهید دستغیب دستبهدســت میان طالب میگشت! ما هم
آنوقت شــنیدیم .این موضوع روحانیت مبارز شیراز بود که با پشتیبانی
مردم هم همراه بود.

شهید آیتاهلل دستغیب با آنکه مورد توجه مردم فارس و حتی استان های
همجوار بود ،به حداقل زندگی قناعت میکرد .زندگی ایشان خالی از هرگونه تجمالت
و تشریفات دنیوی بود و آثاری از زخارف دنیایی در آن دیده نمیشد

رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل شورا خبر داد:

بهرهبرداری از ایستگاهها و مسیرهای دوچرخه تا پایان سال

برنامهریزی و مدیریت سیســتم حملونقل به جهت وجود ذینفعان شود و در سال آینده نیز شاهد به ثمر نشستن آنها باشیم که بدون
و ذینفــوذان متعدد و متنوع ،مقولهای بســیار گســترده و پیچیده تردید جدیت و همراهی بیشتر حوزه معاونت حملونقل را میطلبد.
محســوب میشــود .بااینحال بهصورت مختصر بــه بخشهایی حملونقل غیر موتوری که معطوف به دوچرخهســواری و پیادهروی
اســت ،از دیگــر بخشهای مورد
از آن اشــاره میکنــم :در حوزه
تأکید این کمیسیون بوده است.
حملونقــل همگانــی ،تکمیل و
در حوزه دوچرخهســواری با نگاه
توســعه خطوط و ایســتگاههای
بخشی از ایستگاهها و مسیرهای
ایجاد یک شیوه حملونقلی جدید،
قطار شــهری ،راهاندازی خطوط
پاک و مؤثر برای انجام ســفرهای
 BRTو مســیرهای ویژه اتوبوس،
ویژه دوچرخه تا انتهای سال جاری
درونشــهری و نه صرف ًا با هدف
نوســازی نــاوگان اتوبوسرانی
به بهرهبرداری رسد .برای اجاره
ایجاد تفریح و سرگرمی ،پروژههای
و تاکســیرانی ،اصالح خطوط و
دوچرخه به شهروندان نیز به
خوبــی برنامهریزی شــده و امید
زمانبندی خدمــات اتوبوسرانی
است با اهتمام ویژه حوزه معاونت
خطوط
هماهنــگ بــا متــرو و
گونهای عمل شده است تا با فراهم
حملونقل ،بخشی از ایستگاهها و
 BRTو ارتقــای نظم در خدمات،
کردن سفرهای رایگان ،انگیزه
مسیرهای ویژه دوچرخه تا انتهای
ســاماندهی خدمات تاکسیرانی،
ســال جاری به بهرهبرداری رسد.
بازنگــری در خصوصیســازی
استفاده از دوچرخه در شهروندان
برای اجاره دوچرخه به شهروندان
خدمات اتوبوسرانی با محوریت
افزایش یافته و فرهنگسازی الزم
نیز بهگونهای عمل شــده است تا
تقویت بخش خصوصی و تالش
با فراهم کردن ســفرهای رایگان،
برای مطالعه و راهاندازی خدمات
صورت پذیرد
انگیــزه اســتفاده از دوچرخه در
نویــن حملونقلی همچون تراموا
شــهروندان افزایــش یافتــه و
ازجمله اقدامات شــاخصی است
فرهنگسازی الزم صورت پذیرد.
که از ابتدای شورای پنجم تاکنون
توسط کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک انجام و پیگیری شده در حوزه پیادهروی و توســعه آن ،پروژه اصالح خیابان عفیفآباد با
اســت .امید است بســیاری از این پروژهها در سال جاری عملیاتی محوریت عابــران پیاده و با حفظ تردد وســایلنقلیه کلید خورده و
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رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل شورای اسالمی شهر
نطق
شیراز از لزوم راهاندازی واحد مستقل حملونقل و ترافیک
در هر یک از شــهرداریهای مناطق این کالنشهر خبر
داد .به گزارش خبرنگار شهرراز ،نواب قائدی در نطق پیش از دستور
شــصت و پنجمین جلسه علنی عادی شــورای پنجم ضمن تبریک
هفتــه حملونقل گفت :پیش از شــروع نطق پیش از دســتور خود
با موضوع هفته حملونقل درونشــهری و اشــاره به اهم برنامهها،
نیازها و مشــکالت این حوزه ،دو نکته اساســی را متذکر میشوم:
اول .لزوم اهتمام به شــعار انسانمحوری شورا و توجه ویژه شهردار
منتخب شورا به این شعار و حمایت ویژه از حوزه معاونت حملونقل
و ترافیــک بهعنوان یکی از پایههای اصلی تحقق این شــعار .دوم.
ارزیابی میزان تحقق این شعار در حوزه معاونت حملونقل و ترافیک
از ابتدای انتخاب شهردار محترم تاکنون.
الگوهای کنونی حملونقل در بســیاری از شــهرها و ازجمله شهر
شــیراز ،به دلیل اتکای بیشازحد به خودروی شخصی ناپایدار است
و اینگونه شــهرها از اثرات نامطلوب این الگو که ازدحام ،آلودگی و
به خطر افتادن ســامت شــهروندان ازجمله عوارض آن است ،رنج
میبرند .غلبه بر این مشــکالت ،برنامــهای جامع و مدون و اقدامی
جدی و عاجل میطلبد .بر این اســاس ،شورای پنجم اسالمی شهر
شیراز با شــعار انسانمحوری پا به عرصه نهاد و تمام تالش خود را
در این جهت معطوف کرد؛ هرچند که پروژههای نیمهتمام گذشته و
همچنین نگرش خودرومحوری القا یافته در بدنه شهرداری ،دستیابی
به این هدف متعالی را با تأخیر مواجه کرده اســت .از ســویی دیگر،
حملونقل و متولی آن در شهرداری که همان معاونت حملونقل و
ترافیک است ،تاکنون چندان موردتوجه مدیران ارشد و کالنشهری
قرار نگرفته و بهگونهای جزء معاونتهای فرعی شهرداری محسوب
شده است.
برای برطــرف کردن این معضل تالشهایی توســط کمیســیون
عمران ،حملونقل و ترافیک در یک ســال و اندی اخیر انجام شده
اســت .در این راســتا ،نامگذاری هفتهی منتهی به  ۲۶آذرماه به نام
هفته حملونقل درونشــهری ،ابتکاری از سوی این کمیسیون بود
که در سال گذشــته صورت پذیرفت .برنامههای این هفته با هدف
توجه ویژه بــه بخشهای مختلف حوزه حملونقل و بزرگداشــت
دستاندرکاران این حوزه صورت گرفته است؛ هرچند که برنامههای
تــدارک دیدهشــده برای این هفته چه در ســال گذشــته و چه در
ســال جاری تاکنون نتوانســته انتظارات این کمیسیون را پاسخگو
باشــد .همچنین برای تســری دغدغه حملونقل در ســطح خرد و
شــهرداریهای مناطق ،مقرر شد واحد مستقل حملونقل و ترافیک
در هر یک از شــهرداریهای مناطق راهاندازی شود .انتظار میرود
شهردار منتخب شورا با توجه به نقش بیبدیل حملونقل در تحقق
شعار انسانمحوری این مهم را تحقق بخشد و معاونت برنامهریزی
و توســعه سرمایه انسانی نیز این موضوع را در اولویت خود قرار دهد
که متأسفانه تاکنون اقدامی در این راستا انجام نشده است.

برنامههایــی نیز برای ایجاد پیادهراههایی مطابق با اســتانداردهای
جهانی برای ســال آینده برنامهریزی شده که اجرای آنها میتواند
شهر شیراز را به شهری شاخص در حوزه انسانمحوری تبدیل کند.
تضمین اجــرای صحیح برنامههای حملونقلــی در گرو آموزش و
فرهنگســازی الزم و همچنیــن رعایت و اعمــال قوانین مربوطه
بهصورت جامع ،مســتمر و گســترده اســت .در حــوزه آموزش و
فرهنگســازی ،با وجود انجام برنامههــای قابلتقدیر ،نیاز به یک
سازوکار مدون و برنامه جامع اســت که بهعنوان تکلیف بودجه نیز
به شــهرداری ابالغ شده ولی متأســفانه تاکنون محقق نشده است.
در زمینــه اعمال قانون و ایجاد نظم و انضباط حملونقلی که بخش
اعظم آن بر عهده پلیس گذاشــته شــده اســت ،اقدامات ارزندهای
درنتیجه تعامــل با پلیس صورت گرفته که همچنان نیز با کیفیت و
کمیت بیشتر ادامه خواهد یافت .امید است با تحقق قانون الحاق سه
تبصره به بند ( )۱۲ماده ( )۴قانون تشکیل نیروی انتظامی که از مواد
قانون برنامه پنجســاله ششم توسعه کشور است ،هماهنگی و تعامل
پلیس و شــهرداری به حد اعالی خود ارتقا یابد .از ســویی دیگر ،با
توجه به وســعت بسیار زیاد شهر ،استفاده از ابزارهای هوشمند برای
کنترل و مدیریت سیستم حملونقل شهری اجتنابناپذیر است.
در اینجــا الزم اســت این نکته را متذکر شــوم کــه دوربینهای
هوشــمندی متعددی در ســطح شــهر توســط معاونت حملونقل
خریداری و نصب شده که عملکرد آنها منوط به همکاری و تعامل
پلیس برای اختصاص کد تخلف برای آنها اســت که تصمیمهای
خوبی نیز اخیرا ً در این زمینه اتخاذ شده و انشاءاهلل عملیاتی خواهد
شد .علیرغم نیاز مبرم به توسعه زیرساختهای حملونقلی و تالش
این کمیســیون برای ارتقای همهجانبه جایــگاه معاونت حملونقل
در ســاختار شهرداری شیراز ،اما متأســفانه این مهم تاکنون چندان
موردتوجــه قرار نگرفته اســت که مصداق بــارز آن را میتوان در
اختصــاص وجوه به پروژهها و عدم اســتفاده از نیروهای چابک در
بخشهای مدیریتی این معاونت مشاهده کرد .با وجود گذشت بیش
از  ۹ماه از ســال جاری ،تاکنون تزریق مالی ناچیزی به این معاونت
انجام شده که الزم است این مســئله بازنگری شده و حمایتهای
بیشــتر و بیشتری از این حوزه صورت پذیرد .از سوی دیگر ،توجه به
سرمایهگذار و جذب سرمایه نیز در این حوزه هم امکانش وجود دارد
و هم ضرورتش؛ اما متأســفانه تاکنون به دلیل دنبالهروی از همان
سیاستها و رویههای قبلی ،این موضوع نیز چندان موردتوجه حوزه
معاونت حملونقل قرار نگرفته و پیشــرفتی نیز در این زمینه شاهد
نبودهایم .امیدوارم در هفته حملونقل ســال آینده بسیاری از نیازها،
مشکالت و معضالتی که در این مختصر به آن اشاره کردم برطرف
گردیده ،پروژههای موردنظر عملیاتی شده و یا به بهرهبرداری رسیده
باشــد .دســتیابی به این هدف ،هم اهتمام و جدیت بیشتر در حوزه
معاونــت حملونقل را میطلبد و هم توجه ویژه شــهردار محترم و
ســایر بخشهای شهرداری به این معاونت .باشد که بهزودی تحقق
این هدف را جشن بگیریم.
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اپلیکیشن های مکانمحور خدمات شهری و سامانه موبایل گردشگری شیراز راهاندازی میشود

مشارکتفعالشهرهایآسیاییدرتوسعهشهرهوشمند
پنجمین اجالس شــهرداران آسیایی با حضور مقامات عالیرتبه دولتی و
عمومی با حضور شهرداران و نمایندگان شهرهای آسیایی در قاضیان تپ
ترکیه از  ۸تا  ۱۱آذر  ۹۷برگزار شد .شعار امسال این رویداد ،هوشمندی،
تابآوری و زیست پذیری شــهرها است .همچنین کنفرانس شهرهای
هوشمند آسیایی در حاشیه این اجالس با حضور محمت سکرمن شهردار
ارزوروم ترکیه ،فاطیما شاهین شهردار قاضی آنتپ ،پروفسور کواک رئیس
ســازمان بینالمللی شهروندان جهانی و ســکینه اشرفی معاون شهردار
تهران ،مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران و دیگر مقامات شهرهای
آسیایی با ســخنرانی محمد فرجود رئیس سازمان فاوا شهرداری تهران،
مهدی بینا رئیس کمیته شــهرهای هوشمند آسیایی ،فاتیح رامی ،رئیس
فاوا شهرداری قاضی آنتپ ترکیه و سعید حیدری رئیس سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز برگزار شد.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز در کنفرانس
شهرهای هوشمند آسیایی از راهاندازی اپلیکیشن های مکانمحور خدمات
شهری و سامانه موبایل گردشگری شیراز خبر داد .سعید حیدری در این
کنفرانس که همزمان با پنجمین اجالس شــهرهای هوشــمند آسیایی
برگزار شد ضمن ارائه اقدامات سازمان فناوری اطالعات شهرداری شیراز
گفت :از شهرهای آسیایی جهت تبادلنظر در خصوص تجربههای موفق
شهر هوشمند و پروژههای مشترک سرمایهگذاری دعوت میکنم .دانیل
ساراســا رئیس نوآوری شهری و شهر هوشمند ساراکوزای اسپانیا نیز در
این کنفرانس مفهوم شــهر هوشــمند را بهعنوان یک علم برای اصالح
شهرها دانست و افزود :دو اســتراتژی در خصوص شهر هوشمند وجود
دارد ،نخست اینکه شهر هوشمند توسط بازار و روندها هدایت شود و دوم
دومین جشنواره ملّی عکاسی اجتماعی ویزور با همکاری معاونت اجتماعی
و مشارکتهای مردمی سازمان فرهنگی شهرداری شیراز و کانون فیلم و
عکس دانشگاه شیراز برگزار میشود .رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شهرداری شیراز با اعالم این خبر افزود :با توجه به گره خوردن
هنر عکاسی با زندگی شهروندان و انعکاس زندگی روزمره آنها ،میتوان
گفت که آثار بهدســتآمده از جشــنواره ملّی عکاســی اجتماعی ویزور
(دریچهای به جامعه(بهنوعی مستند اجتماعی و گنجینهای غنی از میراث
ملموس و ناملموس تاریخ معاصر خواهد بود .ابراهیم گشتاسبیراد ضمن
اشاره به اهمیت این جشــنواره بیان کرد :ثبت و ضبطِ موقعیتهایی از
زندگی ،از قدیمیترین رفتارهای اجتماعی است که ارتباط بسیار نزدیکی
با فرآیند فرهیختگی دارد .از سوی دیگر ازآنجاییکه هر عکس حکایتی
دقیق از گروه و اجتماعی دارد که پشت سر آن میایستد؛ بنابراین هنری
کام ً
ال اجتماعی و حائز اهمیت تاریخی و فرهنگی است.
معاون خدمات شــهری شهرداری شــیراز گفت :با توجه به غیر ایمن بودن
بازارهای تاریخی در شــیراز و نبود امکان امدادرســانی مناســب در صورت
وقوع حادثه و انجــام فعالیتهای مقابلهای بــا بحرانهای مختلف در این
مجموعه باید ایمنسازی بازارها خصوص ًا بازار وکیل در کمترین زمان ممکن
با همکاری نهادهای متولی انجام گیرد .محمد حســنپور در جلسه کارگروه
بررسی وضعیت بناهای فرسوده و در معرض خطر و جلوگیری از وقوع حوادث
که با دســتور کار بررسی مسائل و مشــکالت بازار وکیل برگزار شد ،افزود:
برای حفظ بازارهای تاریخی شــیراز و همچنین تضمین سالمت شهروندان
و گردشــگران و بازاریان و ایمنسازی این بناهای قدمت دار به همکاری و
عزم تمام ادارهها و سازمانها و البته همکاری هیئتامنا و کسبه بازار نیازمند
هستیم .وی با بیان این مطلب که وضعیت سیمکشیهای برق در بازار وکیل
ناایمن اســت ادامه داد :وضعیت سیمکشــی در بازارها ازجمله مواردی است
که خطر آتشســوزی را محتمل کرده است که بسیاری از این سیمکشیها
خودسرانه کشیده شده است که با کوچکترین حادثهای ،فاجعه انسانی بزرگی
را پدید میآورد.

اینکه شهر هوشمند توسط شهرداری بر اساس اولویتها آن با یک برنامه
منسجم هدایت شود.
همچنین ساراسا با اشاره به موضوع استراتژی دولت باز در شهر هوشمند،
به ارائه تجربه موفق شــهرداری ساراکوزای اســپانیا در استقرار پلتفرم
شــهروندان هوشــمند و کارت شــهروندی پرداخت و به اهمیت وجود
البراتوار خدمات باز شهری برای ارائه دسترسی طبقهبندیشده به کالن

دادههای شهری توسط خروجیهای هاکاتون و ایده تون اشاره کرد.
در این کنفرانس مهدی بینا رئیس کمیته شــهرهای هوشــمند آسیایی
ضمن تأکید بر اهمیت همافزایی و بهرهگیری از تجربیات شهرهای دیگر
در توسعه شهر هوشمند ،اعالم کرد :استفاده از مشارکتهای شهروندان
میتواند موجب افزایش کیفیت زندگی شهری ،ارتقاء کارایی و اثربخشی
در عملکردها و ارائه خدمات عمومی و اجتماعی شهری مبتنی بر فناوری

جشنواره م ّلی عکاسی اجتماعی ویزور برگزار میشود
وی تأکید کــرد :همه شــهروندان میتوانند در این برنامه مشــارکت
کنند و اســتعدادهای خود را محک بزنند .سارا همت معاون اجتماعی و
مشارکتهای مردمی سازمان فرهنگی شهرداری شیراز هدف از برگزاری
این جشنواره را ایجاد فضای رقابت سالم و نشاط اجتماعی ،افزایش دقت
و حساســیت اجتماعی در بین شهروندان ،استفاده از زبان هنر در انتقال
مفاهیم و هنجارهای اجتماعی ،افرایش مشارکتهای اجتماعی ،تقویت
بینش اجتماعی و ایجاد دغدغههای اجتماعی در شهروندان و هنرمندان،
تقویت و ترویج هنر در سبک زندگی ،ایجاد آگاهی اجتماعی و مانند آن
برشمرد.
همــت ادامه داد :این جشــنواره بــا برگزاری کارگاههــای تخصصی

جامعهشناســی ،تورهای عکاســی اجتماعی و تاریخی ،نشســتهای
تخصصی و نمایشگاههای مختلف طی  ۲ماه ،بینش و رویکرد اجتماعی
موردنیــاز را در مشــارکتکنندگان ایجاد خواهد کرد .وی با اشــاره به
محورهای اصلی و فرعی جشنواره ملّی عکاسی اجتماعی ویزور گفت :این
جشنواره در حوزههای نشاط اجتماعی ،حقوق شهروندی ،مسئولیتپذیری
اجتماعی و آسیبهای اجتماعی برگزار میشود و به جهت ایجاد فرصت
برابر برای شــرکت عموم شــهروندان و هنرمندان حرفهای ،جشنواره
به دو بخش مشــارکتکنندگان حرفهای و مشارکتکنندگان در مسیر
تجربه (غیرحرفهای) تقسیم شده است .همت اظهار داشت :عالقهمندان
میتوانند با ثبتنام در سایت  visorfestival.irآثار خود را تا پایان دیماه

در جلسه کارگروه بررسی وضعیت بناهای در معرض خطر بازار وکیل عنوان شد

لزوم ایمنسازی بازارهای تاریخی شیراز با همکاری نهادهای متولی

قدمت تاریخی حجرههای بازار وکیل تعدادی از مالکان اقدام به جداســازی
مغازههای خود کردهاند که توسط شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شناسایی
و پروندههای آنان به کمیســیون ماده  100ارجاع داده شده است که پس از
رأی کمیسیون شهرداری نسبت به اجرای رأی اقدام خواهد کرد.
وضعیت ایمنی بازارها مناسب نیست

معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان فارس گفت :طی بازدید میدانی
که از بازارهای تاریخی شــیراز انجام گرفت متأسفانه وضعیت ایمنی بازارها
مناسب نیســت و با کوچکترین حادثه در این بازارها حادثهای جبرانناپذیر

رخ خواهد داد .کشاورز با بیان این مطلب که در بعضی مسائل باید بهصورت
جدی برخورد قانونی انجام گیرد ،ادامه داد :مســئله ایمنی بازارهای تاریخی
شــیراز از مسائل مهمی است که جان شهروندان را به خطر میاندازد و همه
ما مســئولین باید وارد عرصه شــویم و معضالت را مرتفع کنیم .وی با بیان
این مطلب که همه دســتگاههای مرتبط ازجمله برق ،آبفا ،مخابرات ،میراث
فرهنگی و شــهرداری باید نسبت به رفع موارد مربوطه اقدام نمایند ،تصریح
کرد :همه اقدامات نهادها و ســازمانها زمانی مؤثر خواهد بود که کســبه و
بازاریان خود در حفظ و نگهداری آثار مسئول بدانند.
توجه به جان شهروندان و گردشگران در بازار وکیل

ارســال کنند و به برگزیدگان نهایی هر دو بخش جوایز نقدی و نفیسی
اهدا میشود .آثار برتر در نمایشگاهی جهت مشاهده عموم شهروندان در
تاریخ  ۹اسفندماه به نمایش گذاشته خواهد شد.
رئیس کمیسیون گردشــگری و امور زیارتی شورای اسالمی شهر شیراز نیز
با بیان این مطلب که در بررســی موارد مربوط به بازار وکیل مســئله مهم و
حیاتی مسئله جان شهروندان است ،افزود :با توجه به اهمیت جان شهروندان
و گردشــگران و همچنین با توجه به ارزش تاریخی بازارهای شیراز باید یک
راهکار عملی برای حل این مســئله انجام گیــرد تا از رقم خوردن فاجعهای
تاریخی و انسانی جلوگیری شود .سولماز دهقانی ادامه داد :دستگاههای ذیربط
نیز باید در ســاماندهی و رفع مشــکالت بازارها حضور داشته باشند؛ چراکه
برای ساماندهی و ایمنی سازی و زیبایی بازارهای تاریخی همه دستگاههای
خدمات رسان دخیل هستند .وی با بیان این مطلب که در بازار وکیل خصوص ًا
بازار وکیل شمالی آن تبوتاب گذشته وجود ندارد ،افزود :کسبه بازار نیز باید
همکاریهای الزم در جهت رفع بعضی از نازیباییها با دستگاههای خدمات
رسان داشته باشند تا بازار وکیل شمالی نیز همانند گذشته رونق بیشتری داشته
باشد.
رفع سد معبر در بازار وکیل ضروری است

رئیس کمیسیون ســامت ،محیطزیست و خدمات شهری با تأکید بر اینکه
معابر برای رفتوآمد عابران ایجاد شــدهاند ،افزود :متأسفانه بسیاری از کسبه
بازار حقوق شهروندان را رعایت نکرده و معبر بازار را اشغال نموده که عالوه
بــر نازیبایی در مجموعه بازار باعث کندی و ایجاد مشــکل برای رفتوآمد
شــهروندان نیز شده است .قاسم مقیمی ادامه داد :کسبه بازار باید این به این
موضوع توجه داشــته باشند که زیبایی بازار باعث جذب توریست و گردشگر
بیشــتر و در پی آن رونق اقتصادی بیشتری نیز به دنبال خواهد داشت .لیال
دودمان عضو شورای اسالمی شهر شیراز نیز در این نشست هماندیشی گفت:
رفع سد معبر در بازارها مانند بازار وکیل بسیار مهم و ضروری است و اشغال
معابر باعث نازیبایی در بازارهای تاریخی میشــود اما برای رفع سد معبر در
بــازار باید به تمام نکات دقت الزم شــود تا کار مثبتی که انجام میگیرد بار
منفی نداشته باشد.

جداسازی مغازهها در بازار وکیل تخلف است

معاون خدمات شهری شهرداری شیراز تصریح کرد :شهرداری شیراز در جهت
برطرف نمودن مشــکالت و همچنین رفع زشتیزدایی در بازار وکیل شمالی
اقدام به احداث کانال تأسیســات در کف بازار نموده اســت که دستگاههای
خدمات رسان میتوانند تأسیسات مربوطه را به این کانال انتقال دهند .محمد
حسنپور گفت :از دیگر نازیباییهای که در بازار وکیل مشاهده میشود ایجاد
سد معبر و تصرف معابر توسط کســبه بازار است که رفتوآمد شهروندان و
گردشــگران را مختل کرده اســت که با هماهنگیهای الزم با شورای بازار
اخطارهای الزم به افراد متخلف داده خواهد شــد و در صورت تکرار برخورد
قانونی انجام خواهد گرفت .وی با بیان این مطلب که متأســفانه بسیاری از
مغازهها در بازار وکیل توســط مالکان جداسازی شده است ،افزود :با توجه به

شهروندان کپسول اطفاء حریق را از مراکز مجاز خریداری کنند
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
شــیراز تأکید کرد که شــهروندان برای تهیه و شارژ
کپســولهای اطفاء حریق تنها از طریق مراکز مجاز
و معتبــر اقدام کنند .محمدهــادی قانع گفت :تأمین
کپســولهای اطفاء حریق و شــارژ این دســتگاهها
توســط افراد و مراکز غیرمجاز ،استاندارد و مورد تأیید
آتشنشانی شیراز نیست.
او با اشــاره به شــائبههایی از مراجعه افرادی به در منزل یا محل
کار شــهروندان و طرح موضوع فروش یا شــارژ کپسولهای اطفاء
حریق ،خاطرنشــان کرد :این امر مورد تأیید ســازمان آتشنشانی و

شود .بینا خاطرنشان کرد :شهروندان عالوه بر بهبود در شیوهی مصرف،
عامــل مهم تأثیرگذار بر پارادایمهای اساســی توســعه و بهبود کیفیت
زندگی هســتند .در توسعه شهر هوشمند ،آموزش و فرهنگسازی نقش
مهمی را در شــکلگیری مردم و جامعه هوشمند ایفا میکنند .چگونگی
استفاده از فناوریها در جهت مصرف بهینه انرژی و حفظ محیطزیست،
افزایش همراهی و مشارکت هوشــمند ( )smarticipationشهروندی در
تصمیمگیریهای شــهری و نیز در راستای توســعه پایدار اجتماعی و
شکلگیری یک جامعه خالق از مزایای آموزش و فرهنگسازی هدفمند
مبتنی با  DNAهر شــهری خواهد بــود .همچنین محمد فرجود ،رئیس
سازمان فاوا شهرداری تهران نیز در کنفرانس شهرهای هوشمند آسیایی
ضمن ارائه مدل شهر هوشــمند مبتنی بر بومکسب و کار استروالدر ،به
ارتباط شهرهای هوشمند و تحول دیجیتالی پرداخت و افزود :برای تحقق
شهر هوشمند باید بتوانیم زیستبوم نوآوری شهری را توسط شهرداری
بهعنوان مرجع حاکمیت شهری ،بهدرستی مدیریت و تنظیم کرد .فرجود با
اشاره به پروژه شفافیت شهرداری تهران گفت :شفافسازی و ارتقاء تعامل
شــهروندان با تصمیمات و اقدامات شهرداریها اهمیت به سزایی دارد.
فاتیح رامی رئیس فاوا شــهرداری قاضی آنتپ ترکیه ،به ارائه تجربیات
این شهر در توسعه حملونقل هوشــمند و راهاندازی سیستم دیجیتالی
و مناسبســازی خدمات شــهری برای معلولین پرداخــت .فاتیح رامی
با اشــاره به سیستم  VMSو  SCADAشــهر قاضی آنتپ ،عنوان کرد:
حرکت به سمت توسعه شهرهای هوشمند برای مدیریت شهری ،امری
اجتنابناپذیر دانست و قاضی آنتپ برای هرگونه همکاری در این بخش
اعالم آمادگی میکند.

خدمات ایمنی شــهرداری شیراز نیست .قانع با تأکید
براینکه مراکز مجاز تأمین و شارژ کپسولهای اطفاء
حریق تحــت نظارت آتشنشــانی فعالیت میکنند،
گفت :اسامی شارژکنندگان مجاز کپسولهای اطفاء،
در سایت سازمان آتشنشانی شیراز قرار دارد .قانع با
تأکید بر اینکه حتــی کارگاهها و مراکز مجاز تأمین
و شــارژ کپســولهای اطفاء حریق هم مجاز نیستند
برای عرضه یا شارژ این کپسولها به محل کار یا زندگی شهروندان
مراجعه کنند ،گفت :شــهروندان باید نسبت به این افراد با هوشیاری
عمل کنند.

وضعیت شغلی پرستاران شایسته ارتقاست

عضو شورای اســامی شهر شــیراز گفت :تغییر در نظام
ســامت با هدف ارائه خدمات متقابل بهتر به شهروندان و
کادر درمانی همچون پرستاران ضروری است .لیال دودمان
در دیــدار با اعضای نظام پرســتاری اســتان فارس گفت:
تحقیقات نشان داده که حرفه پرستاری در ایران از اهمیت
قابلتوجهی برخوردار نیست .وی ادامه داد :بیشتر پرستاران
در بیمارســتانها مراقبتهای پرســتاری را در سطح دوم
پیشگیری به بیماران ارائه میکنند و فعالیت آنها در سایر سطوح پیشگیری
و ســایر محیطهای ارائه خدمات در جامعه ،محدود است .به اعتقاد دودمان،
عدم آگاهی از توانمندیهای پرســتاری باعث حضور بسیار کم پرستاران در
مراکز ارائهدهنده خدمات در جامعه شــده اســت .دودمان خاطرنشان کرد:

سیستم پرستاری باید چنان ارتقا یابد که پاسخگوی نیازهای
بهداشتی ،درمانی افراد جامعه و ارائه خدمت در محیطهای
مختلف جامعه مانند مدارس ،صنایع ،مراکز بهداشتی درمانی
باشــد .وی از پرســتاران بهعنوان یکی از ارکان مهم نظام
ســامت یاد کرد و گفت :ارتقای جایگاه آنها هم میتواند
انگیزهشــان در کار را افزایش دهد و هم جامعه در مسیری
حرکت خواهد کرد که مطالبات آنها را پاســخگو باشــد.
در پایان این دیدار مقرر شــد جلســه ویژه رفع مشکالت پرستاران با رئیس
دانشگاه علوم پزشکی شــیراز برگزار و در راستای رفع مشکالت پرستاران
در حــوزه امور روبنایی و زیربنایی با متولیان امر برنامههای عملیاتی در نظر
گرفته شود.

یادمان

آیتاهلل دستغیب هیچگاه خود را از مردم جدا ندانست
و در تمام مدت عمرش همانند پدران و اجدادش ملجأ و پناه مردم بود
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هفتهی گذشــته به مناســبت بیستم آذرماه ،ســالروز شهادت آیتاهلل
سید عبدالحسین دستغیب ســومین شهید محراب ،مراسم گرامیداشت
این معلم اخالق و یارانش در شــیراز برگزار شد .در این مراسم تولیت
آستان حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) ،نماینده ولیفقیه در استان
فارس ،شهردار شــیراز ،رئیس شورای شهر و جمعی از مدیران شهری
به همراه دوســتداران شهید آیتاهلل دستغیب حضور داشتند و در پایان
این مراسم حاج صادق آهنگران به ذکر مداحی و نوحهسرایی پرداخت.
همچنین در مراســمی مرقد مطهر آیتاهلل دستغیب نیز با حضور وزیر
راه و شهرســازی ،تولیت آستان حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)،
نماینده ولیفقیه در اســتان فارس و تنی چند از مســئوالن و مدیران
اجرایی فارس گلباران شد.
فهم عمیق شهید دستغیب از حق

نماینده ولیفقیه در اســتان فارس در این مراسم مراسم که در مسجد
جامع عتیق شیراز برگزار شد ،با بیان اینکه خدای متعال به سبب خون
شــهدای عظیمالشأن ،ملت و مردم را محفوظ نگه داشته و با اشاره به
اینکه ســخن گفتن و مطلب شایسته در مجلس شهید دستغیب کاری
دشــوار است ،گفت :مجلس دستغیب ،مجلس قرآن ،اهلبیت و محبت
به خدا و ولی اوســت .آیتاهلل لطفاهلل دژکام با کمک گرفتن از آیات
 19تا  23سوره مبارکه رعد اذعان داشت 20 :آذرماه در این گذر باریک
که به نام خود شهید دستغیب نامگذاری شده ،دو نفر روبهروی هم قرار
گرفتند که در آیه قرآن با همین مضمون آمده که هردو کشــته شدند،
اما کشتهشــدن در راه خدا مهم است .امامجمعه شــیراز با اشاره فهم
عمیق شــهید دستغیب از حق ابراز داشت :هزاران نفر حق را از سخنان
پیامبر متوجه شــدند ،اما همهکس بیان زیبا و معنوی شهید دستغیب را
که سرشــار از بار علمی بوده ندارد و البته که از شیراز نیز عالمی چنین
میبایســت برخیزد .وی ادامه داد :طرف مقابل شــهید دستغیب ،یک
فریبخورده نادان و به تعبیر قرآن یک کور بوده اســت؛ زیرا یک عالم
را در مقابل خود ندید و آن کوری وی را به قعر جهنم کشاند .دژکام با
بیان اینکه همیشه در یکسو حق و در سمت دیگر فردی که کور است،
قرار دارد ،اظهار داشت :این دو صف تا قیامت در مقابل هم خواهند بود
و بهطورقطع با هم مساوی نیستند.
بایــد پیمانهای الهی را به یادآوریــم و به آنها وفادار
باشیم

نماینده ولیفقیه در اســتان فارس با اشــاره به دریافت درست مردم از
انقالب بیان داشــت 37 :سال از شــهادت آیتاهلل دستغیب میگذرد،
اما صدای شــما مردم در این راه بلند اســت که بــا دریافت صحیح از
انقالب و به دنبال حقانیت رهبر ،پای این انقالب ایستادهایم .امامجمعه
شــیراز وفای به عهد را نشانه دوســتان امام علی (ع) دانست و افزود:
همه انســانها با خدا پیمان دارند که میبایست پیمانهای الهی را به
یادآوریم و به آنها وفادار باشــیم .وی اولین عهد میان انسان و خدا را
توحید و یگانگی عنوان کرد و اضافه کرد :در تفکر شــیعه ،توحید ناب
متجلی است .امامجمعه شــیراز عهد دوم انسان با خود را یگانهپرستی
بیان کرد و در ادامه گفت :خدا به انسان در قرآن امر کرده که شیطان را
نپرستد و همانطور که امام راحل معرفی کردند ،آمریکا شیطان بزرگ
است و بسیار فریبکار است .وی همچنین خاطرنشان کرد :تا زمانی که
کاخ سفید آمریکا را به حسینیه تبدیل نکنیم ،دست برنخواهیم داشت.
مکتب شهید دستغیب تبیین شود

آیتاهلل دژکام پیرامون عهد دیگری که میان انسان و خدای خود وجود
دارد ،اذعان داشت :خدا در روز الست عهدی از ما گرفته مبنی بر قبول
والیت امام علی (ع) و آیتاهلل دســتغیب عهــدش را با خدا تا آخرین
لحظه زیر پا نگذاشــت و شــهید شــد .وی در مورد عهد بعدی انسان
و خدا گفت :عهد دیگری که با خدا داریم این اســت که ســخن فقها
را بشــنویم و آنها را تا ظهور امام زمان (عج) حجت قرار دهیم و اگر
این حجت زیر ســؤال برود ،به عهد خود با خدا وفا نکردهایم .این استاد
حوزه و دانشــگاه از حضور پرشــور مردم در مراسم بزرگداشت آیتاهلل
دســتغیب تقدیر کرد و ابراز داشــت :تنها برگزاری جلسه یادبود کافی
نیســت و میبایست مکتبی را که وی در راه آن شهید شده ،برای همه
تبیین کرد که در این راه مسجد جامع عتیق و حرم مطهر شاهچراغ (ع)
باید پیشرو باشــند .وی بیان داشت :به دستور رهبر انقالب میبایست
اندیشه و عمل انقالبی را رواج داد که مصداق آن روش و منش شهید
آیتاهلل دســتغیب است .نماینده ولیفقیه در استان فارس با بیان اینکه
آیتاهلل دســتغیب به درک درستی از والیت رسیده بود ،عنوان کرد :در
 37سال پیش ،شهید دستغیب با تعابیر خود از امام خامنهای ،حجت را
بر نسلهای بعد تمام کرده است.

سیوهفتمین سالروز شهادت آیتاهلل سید عبدالحسین دستغیب و یارانش در شیراز برگزار شد

یاد معلم اخالق

شهادت آیتاهلل دســتغیب برای اسالم و ایران برکت
داشت

نوه شهید آیتاهلل دستغیب در این مراسم که با حضور علما ،روحانیون،
مسئولین و مردم برگزار شــد ،گفت :مسجد و محراب نغمه این شهید
را از یاد نخواهند برد و اطمینان دارم شهادت وی برای اسالم و ایران،
خیروبرکت به همراه داشــته است .حجتاالســام سید محمدابراهیم
دســتغیب ادامه داد :سالم بر عبدالحســین که فدای حسین (ع) شد و
تولد و شــهادتش گواه این امر است .تولیت مسجد جامع عتیق شیراز
با اشــاره به آیه «هل من ناصر ینصرنی» بیان داشــت :زمین مسجد
جامع را گواه میگیریم که کالم جدت را ناگفته اما آشــکار شنیدیم و
به فرزندت ،امــام خامنهای لبیک گفتیم .وی با بیان اینکه پر شــدن
مســجد یک هکتاری جامع عتیق شیراز نشــان از حیات طیبه شهید
آیتاهلل دستغیب است ،خاطرنشان کرد :دستغیب شهید راه دین ،والیت
و اسالم شد و اگر امروز آبرو و عزتی داریم ،از خون آن بزرگوار است.
متولیان مســجد عتیق و حرم شــاهچراغ (ع) مکتب شهید دستغیب را
تبیین کنند.
شهید دســتغیب جزو اولین همراهان مبارزات امام (ره)
بود

رئیس شــورای اسالمی شهر شیراز ،شــهید آیتاهلل سید عبدالحسین
دستغیب را از اولین همراهان امام خمینی (ره) در طول دوران مبارزات
انقالبی دانســت .ســید احمدرضا دســتغیب نیز در مراسم بزرگداشت
سالروز شهادت شهید آیتاهلل دستغیب ،با بیان اینکه ،آن شهید بزرگوار
از سلســله جلیله ســادات و در زهد و عرفان و سیاست یگانه زمان و
در اخالص نمونه بود ،گفت :شــهید آیتاهلل دستغیب پرچمدار مبارزات
سیاســی اســتان فارس به شمار میرفت و ســایر مبارزان این عرصه
بهواسطه حضور و همراهی آن شهید ،جرئت میگرفتند .رئیس شورای

اســامی شــهر شــیراز با بیان اینکه مخالفت علنی با کشف حجاب،
مبارزه علنی علیه جشــنهای  2500ســاله و همراهی با نهضت امام
خمینی (ره) از سال  41تا زمان پیروزی انقالب ،بخشی از این مبارزات
بوده اســت ،گفت :مسجد جامع عتیق شــیراز ،پایگاه مبارزات مردم و
جوانانی بود که آن شــهید با پایمردی ،اهالی فارس را رهبری میکرد.
دستغیب خاطرنشان کرد :بیتردید اولین شخصیتی که پرچم مخالفت
علیه حکومت ظالم شاهنشــاهی را در فارس برافراشت و بهصراحت و
شجاعت از نهضت امام خمینی (ره) دفاع کرد ،آن شهید مجاهد بود.
شهید دستغیب هیچگاه خود را از مردم جدا ندانست

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز با بیان اینکه مردمی بودن و زندگی
با مردم از ویژگیهای بارز آن شــهید مبارز بود ،گفت :آیتاهلل دستغیب
هیچگاه خود را از مردم جدا ندانســت؛ در تمــام مدت عمرش همانند
پــدران و اجدادش ملجأ و پناه مردم بود و برای نجات مردم از حکومت
ظالم شاهنشــاهی با سخنان افشــاگرانه خود چندین مرتبه بازداشت،
ِ
تبعید و حبس شــد و بارها منزلش مورد هجمه دژخیمان رژیم طاغوت
قرار گرفت .رئیس شــورای اسالمی شهر شــیراز گفت :امامت جمعه
شــیراز را به درخواســت مردم فارس و بنا بر حکم امام (ره) پذیرفت و
به نمایندگی از مردم اســتان فارس در اولین مجلس خبرگان انتخاب
شــد .وی افزود :بارها از ایشان خواسته بودند برای رفتن به نماز جمعه
از ماشین اســتفاده کند قبول نمیکرد و میفرمود« :من میخواهم در
این کوچهها در میان مردم باشم تا اگر کسی سؤالی یا گرفتاری داشته
باشد و خجالت بکشد به منزل بیاید ،به کارش رسیدگی کنم ».دستغیب
خاطرنشــان کرد :باور ایشــان بر آن بود که در بیــن مردم بودهام و تا
آخرین نفس هم باید در بین اینان و با ایشــان باشــم و در ســختی و
شادیشان شریک و سهیم.
شــهید آیتاهلل دستغیب در زهد و تقوا نمونه عصر خود

بود

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز جنس عالقه شهید دستغیب به امام
(ره) را از جنس عاشــق و معشــوق دانســت و افزود :او امام را نهتنها
بهعنــوان یک رهبر بلکه یک مراد میدیــد ،امام را همانگونه میدید
که جوانان در جبهه جنــگ و اکثریت مردم میدیدند ،امام را از جنس
مردم ،با مردم و همراه با مردم میدید ،امام را دوست داشت چون امام
خالصانه هدایت و صالح مردم را میخواســت .وی با اشــاره به نگاه و
رویکرد آن شــهید به حضرت امام (ره) افزود :شهید آیتاهلل دستغیب
امام را فقیهی عادل و جامعالشرایط میدانست که با درخواست اکثریت
مردم حکومت را به دست گرفته و اطاعت از او واجب است.
به گفته وی ،شــهید آیتاهلل دســتغیب در زهد و تقوا نمونه عصر خود
بود؛ وضع زندگی ایشــان قبــل و بعد از انقالب هیــچ تغییری نکرد،
علیرغــم موردتوجه بــودن از جانب مردم فارس و حتی اســتانهای
همجــوار به حداقل زندگــی قناعت میکرد ،زندگی ایشــان خالی از
هرگونه تجمالت و تشــریفات دنیوی بود و آثــاری از زخارف دنیایی
در آن دیده نمیشــد .دســتغیب با اشــاره به اینکه نغمههای ملکوتی
آن شهید که از جانودل برمیخاســت بر دل مینشست ،گفت :هنوز
در جایجــای ایــران یاد و نام و صــدای ملکوتی آن مــرد خدا زنده
است.
وی افزود :امام امت در پیامشــان به مناسبت شهادت این عالم روحانی
ایشــان را شخصیتی ارزشمند و مربی به سزا و عالمی وفادار به اسالم،
طرفدار محرومان و مظلومان ،متعهد به اســام ،معلم اخالق و مهذب
نفــوس ،مربی محرومــان و هدایتکننــده مردم نامیدند .دســتغیب
ادامــه داد :عالقه مقام معظــم رهبری به این شــهید به دوران پس
از انقالب اســامی برمیگردد و ایشــان در سفر ســال  87به استان
فارس به انتشــار نوارهای صوتی شــهید دســتغیب در طول انقالب
اســامی و تأثیر این ســخنرانیها در بین طالب و روحانیون اشــاره
کردند.

11

یادمان

شهرراز /شنبه  24آذر  7/97ربیعالثانی /1440سال چهاردهم/شماره281

SAT 15 Dec 2018/Fourteenth Year /No.281

گفتوگوی «شهرراز» با اصغر صحرایی سرتیم حفاظت شهید آیتاهلل دستغیب

شهیددستغیبسادهزیست
و عامل وحدت جامعه بود
هســت که «یک هفته قبل از شــهادت ،همان
دختــر ملعون آمــد به دفتر حاجآقــا و گفت که
میخواهد نامهای برای آیتاهلل دســتغیب ببرد.
اما من به او مشــکوک شــدم و اجازه ندادم که
به دفتر حاجآقا برود .به همین خاطر برنامه ترور
را گذاشــتند در کوچه ».از روز شهادت آیتاهلل
میپرســیم« .روز حادثه با تأخیر رسیدم به دفتر
حاجآقا .مادرم گفته بود پیش از بردن حاجآقا ،او
را بهجایی ببرم .بعد از آن ســوار موتور هوندایم
شــدم و وقتی رســیدم به در خانه حاجآقا ،سید
هاشم (فرزند شهید دســتغیب) گفت حاجآقا مرا
هم به دنبال کاغذهایشــان فرستادند به خانه و
همیناالن با محافظانشــان رفتند ...من سرتیم
حفاظتی ایشــان بودم و طبق مســئولیتم باید از
هفــت صبح تا دو بعدازظهر با ایشــان میبودم،
اما بقیه محافظان  24ســاعته بودند .با این حال
اما من همیشــه با ایشان بودم ».اصغر صحرایی
میگوید آن روز آیتاهلل دســتغیب با  10نفر از
محافظان مانند شــهیدان جبــاری ،عبداللهی،
حبیــب زاده و ...از خانه به طرف مســجد به راه
میافتند.
«بعد از اینکه رســیدم ،با سیدهاشــم ســریع
راه افتادیــم و بــه نزدیکــی حاجآقا رســیدیم،
اما یــک پیچ کوچه جلویمان آمد و ایشــان و
محافظانشــان پیچیدند تــوی کوچه که ناگهان
صدا و موج انفجار بمب بلند شد».
بارد
دیدهها َ

شهرراز

«شــهید آیتاهلل دســتغیب ،سادهزیست بود...
ایشــان عامــل وحدت در اســتان بــود ».این
چکیدهی تجربهای اســت که ســرتیم حفاظت
شــهید آیتاهلل ســید عبدالحســین دستغیب ،و
تنهــا بازمانده از تیم محافظــان معلم اخالق از
سومین شهید محراب به «شــهرراز» میگوید.
اصغــر صحرایی ســال  1330در خانــوادهای
مذهبــی در خیابــان منوچهری بــه دنیا آمد .از
همان کودکی و نوجوانی ســری پرشور داشت.
بعد از چند ســال با خانواده نقلمکان کردند به
خانــهای در دروازه کازرون« .بــه من میگفتند
اصغــر ضــد آژان ،مأموران شــهربانی را کتک
میزدیــم و فرار میکردیم ».ســال  56پدر به
اصغر گفت «اگه میخوای سیاســی باشــی برو
مســجد جامع عتیق ».این مسجد پایگاه آیتاهلل
سید عبدالحســین دستغیب بود؛ روحانی بلندپایه
و مورداحترام و وثوق شــیرازیها« .وقتی پای
منبرهــای حاجآقا رفتم جذب او شــدم ».یادش
هســت وقتی در همان دیدار نخست سالم کرد
و خواســت دست آیتاهلل را ببوسد« ،دستشان را
کنار کشیدند و نگذاشــتند دستشان را ببوسم...
بعد هم پنج دقیقه با من احوالپرســی کردند و
دعوتم کردند که به مسجد بیایم».
روحانی انقالبی

اصغــر صحرایی میگوید آیتاهلل دســتغیب در
دهههای چهل و پنجاه ،شــاید تنها کســی بود
که در شیراز سخنرانیهای آتشین علیه حکومت
ستمگر شــاه انجام میداد« .این حرفها را که
میزدند ،ما هم جذبشان میشدیم ».چند بار که
«حاجآقا» را رســاند به خانه ،و «سادهزیستی و
محل زندگیشــان را دیدم ،شدم همراه ایشان.
خانهاش خانهای کاهگلی پشــت مدرســه خان
بود؛ خانهای درســت عین خانــهی همه مردم
عادی .طبقهی باال دفترشــان بــود و پایین هم
منزلشــان .خانه حیاطی حدود  100متر داشــت
و یک حــوض آب ».صحرایی به خاطر دارد که
در سال  56وقتی سفری به کردستان رفته بود،
نوارهای ســخنرانی آیتاهلل دستغیب را در آنجا

هم شــنیده بود« .نوارهای سخنرانیهایشــان
در کل ایران بود ».از ســال  57ســخنرانیهای
آیتاهلل دستغیب علیه حکومت ستمگر شاه تندتر
شــد« .به ما میگفتند اعالمیههای حضرت امام
(ره) را از روی پشــتبام مسجد عتیق بین مردم
پخش کنیم ،بــه همین خاطر مســجد معمو ً
ال
تحت نظر بود ...ســخنرانیهای آقا باعث میشد
که ما تهییج شویم و توی خیابان بریزیم و علیه
حکومت شــاه اعتراض کنیم .البته همیشه تأکید
میکردند که مراقب خودتان باشید».
همدل مردم

بعد از پیــروزی انقالب اســامی «وقتی حکم
امامت جمعه برایشان آمد ،داوطلبانه محافظشان
شــدم ».تعریف میکند که آیتاهلل دستغیب نیز
«یادداشــتی نوشــتند و من را بهعنوان محافظ
خودشان به سپاه معرفی کردند و من شدم عضو
سپاه پاســداران ».اصغر صحرایی حاال شبوروز
با آیتاهلل اســت« .بعد از انقالب با مســئوالن
جدی و قاطع بودند و از آنها میخواستند که به
امور انقالب و مردم رسیدگی کنند.
یکبار زنگ زدند به بنیصدر و گفتند لعنت خدا
بر تو بــاد بنیصدر ».با این حــال اما «حاجآقا
بــا مردم کوچه و بازار بســیار صمیمی و همدل
بودند ».وقتی ارتــش عراق به ایران حمله کرد،
«حاجآقا چند ماه به اهواز رفتند .در شــیراز هم
هفتهای یکبار بــه دیدار مجروحان و رزمندهها
میرفتند ،از آنها دلجویی میکردند و با خواندن
دعا بدرقهشان میکرد».
سادهزیست و محبوب

اصغر صحرایی حاال هم مســئول دفتر آیتاهلل
اســت و هم سرتیم حفاظت ایشان .این نزدیکی
سبب شــد که پای همهی منبرها و کالسهای
درسشــان بنشــیند و همهی کتابهای شهید
دســتغیب را بارها بخواند« .کتاب معاد رو بارها
خوندهم ...نظرشــان همیشه این بود که خداوند
بخشــنده اســت .میگفتند خداونــد حقاهلل را
میبخشــد ،اما ســعی کنید حقالناس نداشــته
باشــید ».صحرایی میگوید شــهید دستغیب به

خاطر سادهزیستیشان بســیار موردتوجه مردم
بودند« .زندگیشان بسیار ساده بود ،مث ً
ال ظهرها
ناهارشان یک کف دست دمپخت بدون گوشت
بود .آنقــدر این غذا کم بود کــه من میرفتم
خانه و غذایم را آنجا میخوردم ».یادش هست
حتی گاه که مث ً
ال سران ارتش میآمدند به دیدار
آیتاهلل« ،در دفتر نه قند داشتیم نه شکر .وقتی
به ایشان میگفتیم ،میگفتند :چه کنم؟ از کجا
بیاورم؟ آب بیاورید برایشان».
واقعاً معلم اخالق بودند

اصغر صحرایی تعریف میکند «یکبار با شهید
دستغیب رفتیم به دیدار حضرت امام .ایشان هم
به آیتاهلل دســتغیب اصرار کردند که با ماشین
ضدگلوله تردد کنند .بعد از جلســه ما هم گفتیم
حضــرت امام درســت میگویند و به ایشــان
اصرار کردیم ،اما آیتاهلل دســتغیب گفتند :من
میخواهم در این کوچههــا راه بروم و با مردم
حرف بزنم ،ممکن است برخی خجالت بکشند و
به در خانهام نیایند و بخواهند نامه یا درخواستی
را در کوچه به مــن بگویند ».میگوید به خاطر
همین اصرار آیتاهلل دســتغیب« ،همیشه پیاده
میرفتیم به مســجد ».صحرایی میگوید شهید
دستغیب سادهزیســت بود و همین سادهزیستی
موجب شده بود که مردم دوستش داشته باشند.
«واقع ًا معلم اخالق بودند .حتی وقتی کپســول
گاز نداشــتیم و میخواســتیم زنگ بزنیم برای
خانــه کپســول بیاوریم ،میگفتند اگر ماشــین
کپســول بیاید و برای همه اهالی کوچه کپسول
بیاورد ،حق دارید زنگ بزنید برای این خانه هم
کپسول بیاورد».
روز شهادت

هنوز هم پس از  37ســال از به یاد آوردن روز
شــهادت آیتاهلل دســتغیب بغضش میترکد.
«رجــوی ملعون گفته بود ما کســانی را ترور
میکنیم که مردم جذبشــان میشوند ...مردم
هم آیتاهلل دســتغیب را خیلی دوست داشتند.
نماز جمعه آیتاهلل بســیار شلوغ بود ،در حدی
که زمیــن چمن ارم پر میشــد ».دقیق یادش

چندلحظــهای به ســکوت میگــذرد .هنوز از
بهیــادآوردن آن روز بغضش میترکد.
«بعدها شاهدان ماجرا که از روی
پشــتبام شــاهد حادثه بودند،
تعریــف میکردنــد که وقتی
آن دختــر به طــرف حاجآقا
آمد ،جباری به او شــک کرد،
به طرفش رفت و میخواســت
جلویش را بگیــرد ،اما آن دختر
اصــرار کرد و گفــت میخواهد
یک نامــه به ایشــان بدهد .در
این هنــگام حاجآقا سرشــان را
بلنــد کردند و گفتند« :الحول و

ال قــوه اال باهلل العلی العظیــم» ،بگذارید بیاید.
دختر نزدیک شــد و دســتش را زیر چادر برد...
جباری در این لحظه شــک کرد و با اسلحه به
طرف دختر رفت ،اما دختــر در نزدیکی حاجآقا
خودش را با  15کیلوگرم تی.ان.تی منفجر کرد،
به شــکلی که برخی خانههای اطراف نیز خراب
شــد و کف کوچه پر از خون و بقایای پیکرهای
شهید دستغیب و محافظانشان شد».
چشــمهای اصغر صحرایی حاال نمناک شــده
اســت .در ذهنش به دنبال خاطرهای میگردد.
«شــعری بود کــه آقای آهنگــران میخواند».
یــادش میآیــد و با همــان صــدای غمانگیز
میخواند« :دستغیب صدپاره شد دیگر نمیآید/
دیدهها بارد ســینهها نالد /دستغیب صدپاره شد
دیگر نمیآید /دیدهها بارد سینهها نالد ».اشکش
سرازیر میشود« .دســتغیب عزیز ما /خونین و
پرپر آمد»...
***
پــس از شــهادت آیتاهلل ســید عبدالحســین
دســتغیب ،اصغر صحرایی محافظ سیدهاشــم
فرزند آیتاهلل شــد« .ســید هاشــم درباره من
میگفــت :اصغر صحرایی یــادگاری از پدرم به
من رســیده اســت ».صحرایی بعــد از آن هم
رزمنده میشــود و پس از پایان دفاعمقدس ،در
سپاه پاسداران مشغول به کار و سپس بازنشسته
میشود.
صحرایی تنهــا بازمانده از تیم حفاظت شــهید
آیــتاهلل دســتغیب ،ســومین شــهید محراب
است.

پرونده ویژه

پروندهای درباره
راهکار کاهش آسیبهای اجتماعی در شیراز
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باید در کنار پیشگیری و درمان،
بحث صیانت از بهبودیافتگان آسیبهای اجتماعی
نیز مدنظر قرار گیرد
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گفتوگوی «شهرراز» با رئیس اداره پیشگیری و ساماندهی آسیبدیدگان اجتماعی شهرداری شیراز دربارهی آسیبهای اجتماعی در شهر و راهکار کنترل و کاهش آن

راهکارکاهشآسیبهایاجتماعی
«فرهنگی»و«جامعهشناختی»است

اداره پیشگیری و ساماندهی آسیبدیدگان اجتماعی شهرداری شیراز یک فرصت برای تحققبخشیدن به اهداف انسانمحو ِر مدیران شهری است

شهرراز

آسیبهای اجتماعی در چندسال اخیر ،به یکی از مباحث مهم در کشور بدل شده است و دستگاهها و ارگانهای مختلفی نیز
مســئولیت مقابله با افزایش این آسیبها و تالش برای کاهش آنها را عهدهدار شدهاند .یکی از مهمترین مراکز کنترل و
کاهش آسیبهای اجتماعی در مجموعهی مدیریت شهری ،اداره پیشگیری و ساماندهی آسیبدیدگان اجتماعی شهرداری
است .این اداره که بهتازگی و با روی کار آمدن یوسف آفرینی رویکردهای آموزشی ،فرهنگی و مبتنی بر پیشگیری و صیانت
را در پیش گرفته است ،مدتی است که برای بهبودیافتگان آسیبهای اجتماعی رویدادهای فرهنگی و هنری تدارک میبیند

،،

شهرداری با مفهوم
شهروند سروکار دارد
و شهردار نیز شهردار
شهروند است؛ نه
شهردار سازه و بتن
و فوالد .از همینرو
شهرداری میبایست در
جهت سالمت شهروندان
تالش کند؛ چراکه
آسیبهای اجتماعی
سالمت شهروندان را به
خطر میاندازد

،،

،،

رویکرد اداره پیشگیری و
ساماندهی آسیبدیدگان
اجتماعی شهرداری
شیراز در بحث
آسیبهای اجتماعی
پیشگیری ،درمان و
صیانت همزمان است.
اگر این سه حلقه اتفاق
بیفتد ،ما در بحث کنترل
و کاهش آسیبهای
اجتماعی موفق
خواهیم بود

،،

و حتی بهعنوان یکی از مراکز انجام آزمایش اچ.آی.وی در شــهر شیراز نیز مشغول به فعالیت شده است .برای اطالع
از رویکرد و محورهای برنامهریزی در اداره پیشــگیری و ساماندهی آســیبدیدگان اجتماعی شهرداری شیراز  ،به سراغ
رئیس این اداره رفتیم و با یوســف آفرینی دربارهی راهکارهای آنها برای کاهش آســیبها و صیانت از بهبودیافتگان به
گفتوگو نشســتیم .مهمترین نکته در صحبتهای آفرینی آن است که او معتقد است که راهکار مناسب برای مواجهشدن
با آسیبهای اجتماعی ،راه فرهنگی ،جامعهشناختی و روانشناختی است و باید در کنار پیشگیری و درمان ،بحث صیانت از
بهبودیافتگان آسیبهای اجتماعی نیز مدنظر قرار گیرد .مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید.

محیطهای فرهنگی از آســیبدیدگان اجتماعی صیانت شود؛
از همینرو بهطور ویــژه برنامههای متنوع و مفصلی را برای
بهبودیافتگان حوزه اعتیاد اجرا میکنیم.

در ســالهای اخیر موضوع آسیبهای اجتماعی
بهطورجــدی موردتوجــه مســئوالن و مقامات
عالیرتبهی کشــور قرار گرفته است و «کنترل» و
سپس «کاهش» آسیبهای اجتماعی نیز بهعنوان
راهبرد دولت و دستگاههای ذیربط تعریف شده
است .شــهرداریها ـ بهویژه شــهرداریهای
کالنشــهرها ـ در ایــن فراینــد ،چــه نقش و
مسئولیتی دارند؟

شــهرداری با مفهوم شــهروند سروکار دارد و شــهردار نیز
شهردار شــهروند است؛ نه شهردار ســازه و بتن و فوالد .از
همینرو شهرداری میبایســت در جهت سالمت شهروندان
تالش کند؛ چراکه آسیبهای اجتماعی سالمت شهروندان را
به خطر میاندازد .از همین رو شــهرداری در کنار بهزیستی،
شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخــدر ،نیروی انتظامی و
دانشــگاه علوم پزشکی مهمترین دستگاههایی هستند که در
کالنشهرها باید برای سالمت شهروندان تالش کنند .قانون
بهصراحت اعالم کرده که متولی اصلی آسیبهای اجتماعی
سازمان بهزیســتی است و شــهرداری هم طبق قانون باید
بهزیستی را یاری دهد.
جامعهشناســان معتقدند دســتکم بخشی از
آســیبدیدگان اجتماعی ،معلول و قربانی شرایط
اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند و برخوردهای
قهری و سلبی با آنها ،راهکاری مناسب و مطلوب
برای کاهش این آســیبها نیســت .به نظر شما
چگونه میتــوان با کنش ایجابی ،به مقابله با این
آسیبها و بهبود شــرایط زیستی آسیبدیدگان
پرداخت؟

ما معتقدیم که راه مناســب برای مواجهشــدن با آسیبهای
اجتماعی ،راه فرهنگی و روانشــناختی است ،و نه راه قهری
و سلبی .تجربه نیز نشان داده است که با روشهای قهری و
سلبی نمیتوان این کار را پیش برد و وضعیت مطلوب از این
راه به دست نمیآید؛ بلکه باید با دانش در حوزه روانشناسی،
جامعهشناســی و رویکرد فرهنگی با آســیبهای اجتماعی
مواجه شویم .بهتر آن است که بهصورت همزمان ،پیشگیری

از آســیبهای اجتماعی جدی گرفته شود و متخصصان نیز
در حــوزهی درمــان کار کنند .اما مهمترین بخشــی که به
نظر میرســد توجه کمتری به آن میشــود ،بحث صیانت
اســت؛ صیانت از بهبودیافتگان مــواد مخدر و بهبودیافتگان
آســیبهای اجتماعی .همانگونه که آمارها نشان میدهد،
مثــ ً
ا هنگامیکه از معتادان مواد مخــد ِر بهبودیافته صیانت
نشــود ،دوباره به همان چرخهی قبلــی بازمیگردند و اتفاق
مطلوبــی روی نمیدهــد .بنابرایــن رویکرد مــا در بحث
آســیبهای اجتماعی پیشــگیری ،درمان و صیانت همزمان
اســت .اگر این ســه حلقه اتفاق بیفتد ،ما در بحث کنترل و
کاهش آسیبهای اجتماعی موفق خواهیم بود.
اداره پیشــگیری و ســاماندهی آسیبدیدگان
اجتماعی شهرداری شیراز چه رویکردی در قبال
آســیبدیدگان اجتماعی دارد؟ آیا اولویت شما،
پیشگیری است ،یا ساماندهی جامعهی هدف این
اداره؟

مــا به لحاظ شــکل خاصی که در وظایف اداره اســت ،باید
همزمان به چند مورد عمل کنیم .اداره پیشگیری و ساماندهی

آسیبدیدگان اجتماعی شهرداری شــیراز یک بخش کام ً
ال
اجرایی دارد که بخش فوریتهای اجتماعی است و وظیفهی
کارمندان این بخش ،ابتدا جذب آســیبدیدگان اجتماعی از
سطح شهر و سپس ساماندهی آنها به مراکزی است که باید
نگهداری از آسیبدیدگان را پوشش دهند؛ اما رویکردی که ما
به این اداره افزودهایم و در سال  97نیز بهطورجدی آن را پی
گرفتهایم ،بحث پیشــگیری است .ما معتقدیم علت انباشتگی
آســیبدیدگان اجتماعی آن است که دستگاههای مسئول و
متولی نتوانســتهاند بهخوبی مبحث پیشگیری را انجام دهند.
اگر پیشــگیری با روشهای علمی و نوین انجام گرفته بود،
حتمــ ًا وضعیت بهتر بود؛ اما ایــن کار به روش علمی و نوین
صورت نگرفته است .از همینرو برای ما در اداره پیشگیری و
ساماندهی آسیبدیدگان اجتماعی شهرداری شیراز افزون بر
وظیفهی جذب و ســاماندهی آسیبدیدگان اجتماعی ،مبحث
پیشــگیری نیز اولویت دارد و به شــکل جــدی آن را انجام
میدهیــم .همچنین ما بخش صیانــت را نیز به وظایف خود
اضافه کردهایم و از بهبودیافتگان آسیبهای اجتماعی صیانت
میکنیم ،مث ً
ال آنها را به سالنهای تئاتر ،سینما و کتابخانهها
میبریــم .زیرا ما میخواهیم شــرایطی را ایجاد کنیم که در

یکی از اقداماتی که در ســالهای اخیر و در ایام
منتهــی به نوروز در دســتور کار مســئوالن قرار
داشته است ،اجرای طرح «ســادا» و شناسایی و
جذب معتادان متجاهر ،کــودکان کار و بعضاً افراد
بیخانمان اســت .بااینحال انتقــادی که به این
طرحها وارد است ،آن است که پس از سپریشدن
دورهی درمــان و نگهداری ،این افــراد دوباره به
شرایط سابق خود بازمیگردند و احتمال درافتادن
در آســیبهای اجتماعی برای آنها همچنان زیاد
خواهد بود .بهعنوانمثال بر اساس آمارهای مشاور
امور دانشــجویان وزارت علوم« ،حدود  90درصد
معتادان پس از ترک ،دوباره به اعتیاد رو میآورند».
به نظر شما راهکار توانمندســازی بهبودیافتگان
اعتیاد چیســت و چه دســتگاههایی در این زمینه
نقش و مسئولیت دارند؟

همانگونه که اشــاره کردم ما هیچ راهی برای مانعشــدن از
تکرار و بازگشــت دوباره به اعتیاد نداریم؛ جز صیانتکردن.
صیانتکردن هم باید در عرصههای مختلف اتفاق بیفتد .باید
ابتدا به بهبودیافتگان احترام گذاشــته شــود ،سپس به لحاظ
شغلی باید موردحمایت قرار گیرند ،با رویکردهای فرهنگی در
محلهها ،سالنها و مکانهای هنری و فرهنگی شهر پذیرای
آنها باشــیم و عزتنفس آنها را افزایــش دهیم تا بتوانیم
پروژهی صیانت را برای بهبودیافتگان آســیبهای اجتماعی
فراهم کنیم .اما بهعنوانمثال گاهی مشــاهده میشــود که
بهمنظور صیانت از بهبودیافتگان ،شــغلهای نامتناســبی به
آنها داده میشــود که آنها تاب ماندن در آن مشــاغل را
ندارند؛ مث ً
ال مشــاغل طاقتفرســا .حال آنکــه هنگامیکه
بهبودیافتــگان بــه خاطر تــرک اعتیاد دیگر مــواد مصرف
نمیکنند ،دچار افســردگی میشــوند ،زیرا دوپامین دیگر در
بدنشان آزاد نمیشود .از همین رو وقتی بهبودیافتگان اعتیاد
دچار افســردگی هستند ،ما با شــغلهای سخت و نامتناسب
نمیتوانیم از آنها حمایت کنیم؛ زیرا در این شــغلها طاقت
نمیآورند .پیشــنهاد من آن اســت که باید به بهبودیافتگان
آسیبهای اجتماعی شغلهایی داده شود که رویکرد فرهنگی
و هنری دارند؛ مانند کارگاه خاتم شیراز که ما طرح آن را ارائه
کردهایم و قرار اســت بهزودی در باغ اردیبهشت شیراز که به
همین خاطر طراحی کردهایم ،راهاندازی شود تا این مکان به
محلی برای آموزش بهبودیافتگان بدل شــود .شغلی که هم
پولساز اســت و هم برای بهبودیافتگان ،لطیف و غیرسخت
اســت و آنها میتوانند در آن کار کنند .البته این کار ،بسیار
گسترده و سخت اســت و همه دستگاههای مسئول و متولی
باید همکاری کنند تــا بتوانیم از بهبودیافتگان حمایت کنیم.
جامعــه نیز باید به بهبودیافتگان اعتمــاد کند و به آنها کار
بدهد ،باید به بهبودیافتگان بهعنوان یک شــهروند سالم نگاه
کرد ،نه یک معتاد ســابق؛ باید وضــع حال آنها را ببنیم ،نه
گذشتهشــان را .از همیــنرو وزارت کار و تأمیــن اجتماعی،
آموزشــکدههای فنیوحرفهای و مهمتر از همه کلیت جامعه
(اعم از مدیران و صاحبان مشاغل) باید سهم خود را در قبال
بهبودیافتگان ادا کند.
آیا در سالهای اخیر تعداد کودکان کار و متکدیان
در ســطح شــهر شــیراز افزایش یافته است؟
بهطورکلی آیا شــما آماری از تعــداد کودکان کار،
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معتادان متجاهــر ،کارتنخوابها و بیخانمانها
در سطح شهر دارید؟ به نظر شما چگونه میتوان
تعداد این آسیبدیدگان را کاهش داد؟

آمار اداره پیشــگیری و ساماندهی آســیبدیدگان اجتماعی
شهرداری شیراز نشانگر افزایش تعداد آسیبدیدگان نیست.
شاید ما به خاطر فعالیت بیشــتر ،توانستهایم تعداد بیشتری
از آســیبدیدگان را جذب کنیم ،اما اینکه ما آماری از اینکه
جمعیت آسیبدیدگان اجتماعی در سطح شهر شیراز افزایش
یافته باشد ،در دست نداریم .اما به شکل کلی ،در هرکجای
جهان هرقدر فقر گســترش پیدا کند و خانوادهها ضعیفتر
شوند و مســائل اقتصادی فشار بیشــتری را بر شهروندان
وارد کند ،تعداد کــودک کار و متکدی افزایش پیدا میکند.
اما آنچه من بهصراحت میتوانم ادعا کنم ،آن اســت که ما
بیش از آنکه مشکل اقتصادی داشته باشیم ،مشکل فرهنگی
داریم .مث ً
ال برخی خانوادهها باخبر نیســتند که محیطی که
کودک در آن کار میکند ممکن اســت چه خطراتی داشته
باشــد ،برخی از آنها معتقدند کودک باید کار کند تا بتواند
روی پای خودش بایســتد .ما به این دیــدگاه باور نداریم و
توصیه میکنیم که بچهها تنها باید به مدرسه بروند و ورزش
و بازی کنند؛ چراکه فرایند شناختی آنها در دانشآموزی و
این بازیهاست که شکل میگیرد.

یکی از انتقاداتی که گاه ســتاد مبــارزه با مواد
مخدر استان فارس نســبت به شهرداری شیراز
داشــته اســت ،عدم ایجاد تعداد مناسب مراکز
ماده  16و گرمخانههای مناســب برای معتادان
و کارتنخوابهاست .شــهرداری در این زمینه
چه اقداماتی انجام داده اســت و چه برنامههایی
دارد؟ امروز چه تعداد از آســیبدیدگان اجتماعی
در مراکز نگهداری حضور دارند؟

تا آنجا که من خبر دارم ،شــهرداری شیراز به وظیفهی خود
در قبال فراهم کردن فضا و مکان برای نگهداری از معتادان
متجاهر و دیگر آســیبدیدگان اجتماعی عمل کرده است.
در بحث آســیبهای اجتماعی ،وظیفهی شهرداریها بیشتر
حول فراهم کردن سختافزار است .به عنوان مثال به تازگی
مرکز ماده  16زنان شــیراز آماده شــده و شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر ،دانشــگاه علوم پزشــکی و بهزیستی
نیز باید کمک کنند تا این اقدام به ســرانجام برســد .با این
وجود اما ما هنوز به تعداد مناســب گرمخانه نداریم و تعداد
گرمخانههای فعلی پاسخگوی آسیبدیدگان نیست؛ ازطرفی
باید پیش از فرارسیدن زمستان تعدا گرمخانهها افزایش یابد.
ازهمینرو ما پیگیر هستیم که به نتیجه برسیم و به نظرم در
ماههای آینده ،یک یا دو گرمخانه در شهر شیراز افزوده شود.

شــهروندان ســاکن مناطق کمبرخــوردار و
حاشیهنشین ،اغلب در معرض آسیبها و بزههای
اجتماعی قرار دارند .به نظر شما دلیل این موضوع
چیست؟ و شهرداری و دیگر دستگاههای مسئول،
باید چه رویکردی در قبــال مناطق کمبرخوردار
داشته باشند؟

در مناطــق کم برخوردار به دلیل وضع اقتصادی نامناســب
بســیاری از ساکنان ،کودکان بیشتر در معرض خطر هستند؛
چراکه خانوادهها نمیتوانند برای کودکانشــان مشــاوره یا
امکانات خاصی فراهم کنند .از ســویی گاه امکانات شهری
هم در مناطق حاشــیهای محدود است .ازاینرو این مناطق
به مناطقی برای ســوداگران مواد مخدر نیز تبدیل شدهاند و
آســیبهای اجتماعی هم ممکن است در این مناطق بیشتر
دیده شــود .اقدامی که باید در این مناطق صورت بگیرد ،آن
اســت که ابتدا امکانات آموزشــی را برای خانوادهها فراهم
کنیــم .ما برنامههــای مفصلی برای این مقصــود داریم و
بهعنوانمثال تاکنون جلســات متعــدد آموزش مهارتهای
زندگــی و مهارتهــای اجتماعی بــرای خانوادههــا بر پا
کردهایــم و برای محالت دیگر نیــز برنامههای بلندمدت و
مســتمر داریم .برای کاهش آسیبهای اجتماعی در مناطق
کمبرخوردار ،هیچ راهی نیســت جز اینکه ما به پدر و مادرها
آموزشهــا فرزندپروری و بــه خود کــودکان نیز آموزش
مهارتهای زندگی و مهارتهای اجتماعی را فرا دهیم.
در ماههای اخیر شــاهد آن بودهایــم که اداره
پیشگیری و ساماندهی آســیبدیدگان اجتماعی
شــهرداری شــیراز برنامههــای مختلفی برای
بهبودیافتگان آســیبهای اجتماعی تدارک دیده
و برگــزار کرده اســت؛ برنامههایــی مانند تور
کتابگردی و بازدیدهای فرهنگی .به نظر شــما،
برگــزاری رویدادها و فســتیوالهای فرهنگی و
هنری چه تأثیری بر کاهش آسیبهای اجتماعی،
و سپس بهبود وضعیت آســیبدیدگان اجتماعی
دارد؟

مــا برنامههای فرهنگیمان را در دو فاز بســیار گســترده
تعریف کردهایم .فاز پیشــگیری از طریــق همین برنامهها
انجــام میگیرد و فاز صیانت نیــز از طریق همین برنامهها
اتفاق میافتد .ما برای کودکان کار پیشــگیری ســطح سه
را در نظر گرفتهایــم و قصد داریم با برنامههای فرهنگی از
بزهکار شــدن کودکان کار جلوگیری کنیم .چراکه معتقدیم
اگــر برنامههای فرهنگی و حمایتــی در اختیار کودکان کار
قــرار نگیرد ،احتمــال آنکه در آینده به برخــی بزهها روی
بیاورنــد ،وجود دارد .در فاز صیانت نیــز برای بهبودیافتگان
اعتیاد ،تکدی و کــودکان کار برنامههای فرهنگی را پیش
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ما هیچ راهی برای مانعشدن از تکرار و بازگشت دوباره به اعتیاد
نداریم؛ جز صیانتکردن .صیانتکردن هم باید در عرصههای مختلف
اتفاق بیفتد .باید ابتدا به بهبودیافتگان احترام گذاشته شود ،سپس به
لحاظ شغلی باید موردحمایت قرار گیرند ،با رویکردهای فرهنگی در
محلهها ،سالنها و مکانهای هنری و فرهنگی شهر پذیرای آنها باشیم
و عزتنفس آنها را افزایش دهیم تا بتوانیم پروژهی صیانت را برای
بهبودیافتگان آسیبهای اجتماعی فراهم کنیم

میگیریم تا دوباره به چرخه آسیبهای اجتماعی بازنگردند
و سالمتشان پایدار بماند.
بهتازگــی اداره پیشــگیری و ســاماندهی
آسیبدیدگان اجتماعی شهرداری شیراز بهعنوان
یکی از پایگاههای انجام آزمایش رایگان اچ.آی.
وی در شهر شیراز مشغول به فعالیت شده است.
استقبال از این طرح چگونه بوده است و شما چه
برنامههایی برای تشویق و ترغیب آسیبدیدگان
اجتماعی و ســپس شــهروندان عادی بهمنظور
انجام آزمایــش اچ.آی.وی دارید؟ بهویژه به دلیل
آنکه بنا به آمارهای وزارت بهداشــت ،حدود 60
درصد مبتالیان به اچ.آی.وی ،از بیماری خود خبر
ندارند و هرکدام بالقوه میتوانند این ویروس را به
دیگران نیز منتقل کنند.

ازآنجاکه اداره پیشگیری و ساماندهی آسیبدیدگان اجتماعی
شهرداری شــیراز ،نخستین جبهه رویارویی با آسیبدیدگان
اجتماعی در این شهر است و به همین منظور آسیبدیدگان
را از ســطح خیابان جذب و سپس ساماندهی میکند ،همین
مرکز میتواند نخســتین پایگاه برای انجام آزمایش اچ.آی.
وی باشــد .چراکه اگر این کار در اینجا انجام نشود ،باید در
کمپها و دیگر مراکز نگهداری انجام شود و ممکن است ما
نتوانیم همه آسیبدیدگان را رصد کنیم .خوشبختانه دانشگاه
علوم پزشکی و سازمان بهزیستی به ما قول همکاری دادهاند
و امیدواریــم که با همکاری آنهــا بتوانیم این برنامه را در
بلندمدت نیز انجام دهیم.
یکی از اقداماتی که در ســالهای اخیر در شیراز
با افزایش روبهرو شــد ،افزایش تعداد سراهای
مهربانــی ،دیــوار مهربانی و ...بــود .بااینحال
برخی جامعهشناســان معتقدنــد چنین اقداماتی
مانند مســ ّکن عمل میکند و درمانی برای کاهش
تعــداد کــودکان کار و جمعیت آســیبدیدگان
اجتماعی نیســت .اداره پیشــگیری و ساماندهی
آســیبدیدگان اجتماعی شــهرداری شیراز چه
برنامهها و طرحهایی برای توانمندســازی پایدار
و ایجاد ظرفیتهای اشــتغال و کارآفرینی برای
آسیبدیدگان دارد؟

مهمتریــن ظرفیتی که اداره ما فراهم کرده اســت ،احداث
باغ اردیبهشت شــیراز است که میتواند تعداد زیادی از این
عزیزان را بر سر کار آورد .ما قرار است ابتدا به بهبودیافتگان
آسیبهای اجتماعی ،خاتمســازی ،منبتکاری و میناکاری
آمــوزش دهیم و برای آنها شــغلی پایدار و بــا درآمد باال
و متناســب با وضعیت افســردگی بعد از ترک ایجاد کنیم.

این کارگاه میتواند هم به هنر خاتمســازی شــیراز کمک
کند که فراموش نشــود ،و هم آنکه رشــتهای جذاب برای
بهبودیافتگان است و رویکرد سخت و طاقتفرسای مشاغل
دیگــر را بــرای ندارد .ایــن مهمترین کاری اســت که ما
برایش برنامهریزی کردهایم .به همین منظور یک مدرســه
معماری مشــهوری برای طراحی ایــن باغ طرحریزی کرده
و بــه دنبال تأمین اعتبارات الزم برای ســاخت این کارگاه
هستیم و امیدواریم که تا پایان سال این کارگاه را راهاندازی
کنیم .درباره ســراهای مهربانی هم که اشاره کردید ،درست
اســت که ســراهای مهربانی تأثیراتی گذارا خواهد داشت،
اما بههرحال بهنوعی نشــانگر همبستگی و مهربانی جمعی
شــهروندان اســت .بااینحال همانگونه که اشاره کردید،
مهمتریــن اقدام برای بهبودیافتگان آســیبهای اجتماعی،
کاریابی است که امید داریم در باغ اردیبهشت بخشی از این
امکان را فراهم کنیم.
در آســتانهی ارائه و بررســی الیحه بودجهی
شــهرداری در سال  98و همچنین سومین برنامه
پنجســالهی شــهرداری شیراز هســتیم .اداره
پیشگیری و ساماندهی آســیبدیدگان اجتماعی
شهرداری شیراز با توجه به مسئولیت خود ،یکی از
نهادهای مهم در امر پیشگیری و کنترل آسیبهای
اجتماعی در شیراز است .شما بهعنوان رئیس این
اداره ،برای پیشــبرد برنامهها و طرحهای خود ،به
چه امکانات و اعتباراتی در سال آینده و همچنین
پنج سال آینده نیاز دارید؟

واقعیت آن اســت که ما تا به امــروز بودجه و اعتبار خاصی
نتوانســتهایم جذب کنیم ،اما امید داریم کــه با نگاه مثبت
شــهردار محترم ،اعضای محترم شورای شــهر و معاونت
محترم خدمات شــهری شهرداری شــیراز ،بتوانیم بهزودی
بودجهای مناســب بــرای مقابله با آســیبهای اجتماعی و
ساماندهی آسیبدیدگان داشته باشــیم .گزارش مفصلی را
هم تهیه کردهایم و شرح نیازها و کاستیها را برای مدیران
محترم بیان کردهایم ،امیدوارم که مدیران محترم شــهری
این بودجه و اعتبار را برای اداره پیشــگیری و ســاماندهی
آســیبدیدگان اجتماعی شهرداری شــیراز در نظر بگیرند.
البته قول مســاعدت دادهاند و منتظریم بهزودی این اتفاق
بیفتد .چراکه اداره پیشــگیری و ساماندهی آسیبدیدگان
اجتماعی شهرداری شیراز یک فرصت برای تحقق بخشیدن
به اهداف انســانمحور و اهداف اجتماعی مدیران شــهری
اســت .حتی به نظرم اگر قرار اســت ما در رســیدن به آن
اهداف مهم به نتیجه برســیم ،این اداره بهترین محل برای
تحققبخشیدن به رویکردهای انسانمحور مدیریت شهری
است.
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به شکل کلی ،در هرکجای جهان هرقدر فقر گسترش پیدا کند و مسائل اقتصادی فشار بیشتری را بر
شهروندان وارد کند ،تعداد کودک کار و متکدی افزایش پیدا میکند .اما ما بیش از مشکل اقتصادی ،مشکل
فرهنگی داریم .مث ً
ال برخی خانوادهها معتقدند کودک باید کار کند تا بتواند روی پای خودش بایستد ،اما
باخبر نیستند که محیط کار برای کودک چه خطراتی دارد .ما به این دیدگاه باور نداریم و توصیه میکنیم
که کودکان تنها باید به مدرسه بروند و ورزش و بازی کنند؛ چراکه فرایند شناختی آنها در دانشآموزی
و بازی شکل میگیرد

3

برای کاهش آســیبهای اجتماعی در مناطق کمبرخوردار ،هیچ راهی نیســت جز اینکه ما به پدر و
مادرها آموزشها فرزندپروری و به خود کودکان نیز آموزش مهارتهای زندگی و مهارتهای اجتماعی
را فرا دهیم .از همین رو تاکنون جلســات متعدد آموزش مهارتهای زندگی و مهارتهای اجتماعی برای
خانوادهها بر پا کردهایم و برای محالت دیگر نیز برنامههای بلندمدت و مستمر داریم

ما معتقدیم علت
انباشتگی آسیبدیدگان
اجتماعی آن است که
دستگاههای مسئول
و متولی نتوانستهاند
بهخوبی مبحث پیشگیری
را انجام دهند .اگر
پیشگیری با روشهای
علمی و نوین انجام
گرفته بود ،حتماً وضعیت
بهتر بود؛ اما این کار
صورت نگرفته است

،،

،،

جامعه و مدیران باید
به بهبودیافتگان اعتماد
کنند و به آنها شغل
متناسب بدهند ،باید به
بهبودیافتگان بهعنوان
یک شهروند سالم نگاه
کرد ،نه یک معتاد سابق؛
باید وضع حال آنها را
ببنیم ،نه گذشتهشان را

،،

،،

ما برای کودکان کار
پیشگیری سطح سه
را در نظر گرفتهایم و
قصد داریم با برنامههای
فرهنگی از بزهکار شدن
آنها جلوگیری کنیم .در
فاز صیانت نیز برنامههای
فرهنگی را پیش
میگیریم تا بهبودیافتگان
دوباره به چرخه
آسیبهای اجتماعی
بازنگردند و سالمتشان
پایدار بماند

،،

گردشگری

دهمین نمایشگاه گردشگری پارس گشایش یافت

14

رویکرد نمایشگاه امسال تخصصیتر و سازماندهیتر شده
و به هرکدام از بخشهای صنایعدستی ،توریسم سالمت و گردشگری
یک سالن اختصاص یافته است
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گفتوگوی «شهرراز» با فعاالن و مدیران صنعت گردشگری استان فارس بهمناسبت برگزاری دهمین نمایشگاه گردشگری پارس

نمایشگا هگردشگریپارس
بهترین فرصت برای تعامل فعاالن گردشگری است

،،

دهمین نمایشگاه
گردشگری پارس با
محوریت گردشگری
مذهبی و توریسم
سالمت ،و با حضور
شرکتها و نمایندگانی از
شش کشور ۹ ،استان ،و
مناطق آزاد تجاری چابهار
و قشم در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی
شیراز در  21آذرماه
افتتاح شد و تا  26آذرماه
ادامه خواهد داشت

فاطمه منفرد

در صنعت گردشــگری تنها جاذبههای یک مقصد را نمیتوان ویژگیهــای محیط طبیعی ،تاریخی،
فرهنگی ،ابنیه و نظایر آن دانســت؛ در دنیــای امروز رویدادهایی که در یــک مقصد رخ میدهند،
میتوانند بهعنوان منبعی مهم در جذب گردشگر به حساب آیند .بهگونهای که ممکن است مکانی که
از جاذبههای شناختهشــده بهرهی کمتری برده باشد ،با تدارک و برگزاری رویدادهایی در زمانهایی

و همکاری فعاالن گردشگری

،،

،،

نمایشگاه گردشگری
پارس زنجیره گردشگری
سالمت ،دفاتر خدمات
مسافرتی ،ایرالینها
و هتلداران به همراه
دهها مرکز بیمارستانی و
درمانی را تشکیل داده
است و محورهای اصلی
آن معرفی فرصتهای
سرمایهگذاری،
صنایعدستی و
سوغات محلی،
خدمات و تجهیزات
هتلینگ و واحدهای
اقامتی و تأسیسات
و زیرساختهای
گردشگری است

،،

،،

نمایشگاهها بهترین
فرصت برای نشستهای
کاری بهمنظور تعامالت
و همکاریهای بین
شرکتها هستند ،با
توجه به این موضوع
در نمایشگاه امسال
نشستهایی برای
فعاالن این حوزه بهویژه
کسانی که در حوزه
گردشگری سالمت و
سرمایهگذاری در این
بخش در حال فعالیت
هستند ترتیب داده شده
است

،،

مشخص ،طیف وسیعی از گردشگران را به سمت خود جذب کند .همچنین با توجه به فصلیبودن
مقوله سفر و انتخاب مقاصد گردشگری توسط گردشگران ،برگزاری رویدادهای گردشگری میتواند
توازن بیشــتری را در بازدید گروههای مختلف از یک مقصد ایجاد کند .از جهت دیگر روند برگزاری
رویدادهای گوناگون در مقاصد مختلف از دهه پایانی قرن بیســتم در دنیا چنان شتاب گرفته است که
گویا مسابقهای در تدارک و برگزاری رویدادها میان مقاصد گردشگری در جریان است.

احیای دوبارهی نمایشگاه گردشگری شیراز

در این میان شــیراز بهواســطه جاذبههــای گوناگون از قبیل
تاریخــی ،طبیعــی و فرهنگی و غیره همــواره مقصد بخش
عظیمــی از مخاطبان داخلی و خارجی بوده اســت .با نگاهی
به آمارهای ورودی گردشــگران به اســتان تفاوت چشمگیر
بین ششماهه اول ســال با دوم مشخص میشود که نیاز به
برنامهریزیهایی در راســتای ایجاد تعادل بین دو نیمه ســال
را امری ضروری میکنــد .با وجود تنوع جاذبههای موجود در
استان و بهویژه شــیراز ،برگزاری رویدادهای مرتبط با صنعت
گردشــگری طی دهه اخیر بهصورت جدی دنبال نشــده و از
توانمندی شهر در راستای معرفی بیشتر و پررونقتر کردن این
صنعت استفادهی کامل نشــده است .کمتر از یک دهه پیش
نمایشــگاه گردشگری شیراز جزو نمایشــگاههای برتر کشور
معرفی و به گروه نمایشگاههای بینالمللی کشور افزوده شد که
متأسفانه پس از آخرین دوره تشکیل و در بهترین حالت خود،
ناگهان به مدت هشت سال متوقف شد .این وقفهی هشتسال
که بیاعتمادی به این نمایشگاه را در دیگر استانها ایجاد کرده
بود ،خوشبختانه سرانجام در سال گذشته با تالش و همکاری
موفق بخش دولتی و خصوصی فعالیت خود را از سر گرفت و
شیراز بار دیگر شاهد یکی از بزرگترین رویدادهای گردشگری
استان و نمایشگاهی با کیفیتی باال بود.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری استان
فارس نیز در مراســم افتتاح دهمین نمایشــگاه گردشــگری
پارس در شیراز گفت :نمایشگاه پارس ،بزرگترین و مهمترین
رویداد گردشــگری کشور محسوب میشــود .مصیب امیری
گفت :نمایشگاه گردشگری پارس این فرصت را برای فعاالن
گردشــگری فراهم کرده تا ظرفیتهــا و توانمندیهای این
صنعت را به مخاطبان و عالقهمندان معرفی کنند .او گفت :این
رویداد بزرگ یکی از  400رویداد گردشگری محسوب میشود
که برای استان پهناور فارس تعریف شده است.
معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در نمایشگاه
امسال

امســال دهمین نمایشــگاه گردشــگری پارس با محوریت
گردشگری مذهبی و توریسم سالمت ،و با حضور شرکتها و
نمایندگانی از شش کشور ۹ ،استان ازجمله استانهای خراسان
رضوی ،اصفهان ،همدان ،مرکزی ،تهران ،آذربایجان غربی و
شرقی ،ســمنان و مناطق آزاد تجاری چابهار و قشم در محل
دائمی نمایشــگاههای بینالمللی شیراز در  21آذر افتتاح شد و
تا  26آذرماه ادامه خواهد داشــت .این نمایشگاه که مسئولیت
اجرایی آن را ســازمان همیاری شهرداریهای فارس عهدهدار
است ،زنجیره گردشگری ســامت ،دفاتر خدمات مسافرتی،
ایرالینهــا و هتلداران بــه همراه دهها مرکز بیمارســتانی و
درمانی را تشــکیل داده است که درواقع محورهای اصلی آن
معرفی فرصتهای ســرمایهگذاری ،صنایعدســتی و سوغات
محلی ،خدمــات و تجهیزات هتلینــگ و واحدهای اقامتی و
تأسیسات و زیرساختهای گردشــگری است .این نمایشگاه
همچنیــن با همکاری و حضور مؤثر دفاتر خدمات مســافرت
هوایی و گردشگری ،آموزشگاههای گردشگری و دانشگاههای
مرتبط ،کمیسیونهای گردشگری ،اتاقهای بازرگانی کشور،
انجمن گردشگری ســامت ،جامعه گردشگری الکترونیک،
اســتارتآپها و شبکه علمی کشور ،برگزار میشود .همچنین

جشــنواره تاریخی ،فرهنگی محور ساسانی با رویکرد معرفی
آثار تاریخی و میراثی بهثبترســیده در محورهای سروستان،
فیروزآباد و کازرون با هدف معرفی ظرفیتها و زیرساختهای
گردشــگری نیز در این نمایشگاه طی چند روز گذشته برگزار
شد.
محورهای اصلی دهمین نمایشــگاه گردشگری
پارس

در راستای آگاهی از جزییات بیشتر این نمایشگاه به گفتوگو
با علیرضا دژبد مدیر اجرایی نمایشــگاه ،حسن سیادتان رئیس
جامعــه هتلداران اســتان فارس و عضــو هیئتمدیره جامعه
هتلداران کشور و همچنین محمود فخری رئیس انجمن صنفی
دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری فارس نشستیم .در
ابتدا علیرضا دژبد از شــورای سیاستگذاری نمایشگاه نام برد
و گفت :شورای سیاســتگذاری این نمایشگاه متشکل است
از اســتاندار فارس ،معاونت گردشــگری و زیارتی استانداری،
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ،مجری
نمایشگاه ســازمان همیاری شــهرداریهای استان فارس و
شــرکت نمایشــگاههای بینالمللی فارس که از چند ماه قبل
شــروع به برنامهریــزی و سیاســتگذاریهای اجرایی این
نمایشگاه کردند .مدیر اجرایی نمایشگاه در ادامهی گفتوگوی
خود با شــهرراز در راستای معرفی نمایشــگاه گفت :دهمین
نمایشــگاه گردشگری فارس در زمینی به مساحت هفده هزار
مترمربع فضای باز و بسته مفید برگزار میشود و ایرالینها و
آژانسهای هوایی شش کشور خارجی سنگاپور ،امارات ،هند،
ترکیه ،اندونزی و عمان در این نمایشــگاه حضور دارند .او در
ادامه افزود :محورهای اصلی این نمایشگاه گردشگری سالمت
و توریســم درمانی ،ســرمایهگذاری ،صنایعدستی و سوغات
محلــی ،هتلها و تجهیزات هتلی ،دفاتر خدمات مســافرتی،
آموزشگاهها و دانشگاههای مرتبط با صنعت گردشگری هستند.
نمایشگا ه گردشگری بهترین فرصت برای تعامل

همچنین مدیر اجرایی دهمین نمایشــگاه گردشگری پارس
از برگزاری  10نشســت علمی ،سمینار و کارگاههای آموزشی
همزمان با برگزاری این نمایشگاه خبر داد و گفت :عالوه بر این
نشستها با چهار محور هتلداری ،دیجیتال ،اقتصاد گردشگری
سالمت ،استراتژی بازاریابی و مهندسی ارزش در گردشگری
که قبل از نمایشگاه اطالعرســانی شده و ثبتنام آنها برای
عالقهمندان انجام شــد ،دو نشســت صنفــی مجمع جامعه
هتلداران کشور با حضور هیئتمدیره جامعه هتلداران سیویک
استان کشور و هیئتمدیره مناطق آزاد و نشست فصلی انجمن
صنفی دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی کشور نیز
همزمان با این نمایشــگاه برگزار شد .دژبد با اشاره به حضور
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ،سفرا و
کارداران سفارتخانههای برخی کشورها ،سرپرست استانداری
فارس و شــهردار شــیراز از اعضای کمیســیون فرهنگی و
فراکســیون گردشــگری مجلس بهعنوان میهمانان مراسم
افتتاحیه این نمایشــگاه نام برد که در روز  21آذرماه در محل
دائمی نمایشگاه بینالمللی فارس برگزار شد .در انتها علیرضا
دژبد ضمن اشاره به نقش نشستهای  B-TO-Bدر توسعه
و رونق کســبوکارهای فعال در صنعت گردشــگری گفت:
نمایشــگاهها بهترین مکان برای نشستهای کاری بهمنظور
تعامالت و همکاریهای بین شرکتها هستند ،با توجه به این
موضوع در نمایشــگاه امسال نشســتهایی برای فعاالن این
حوزه بهویژه کســانی که در حوزه گردشگری سالمت در حال
فعالیت هستند ترتیب داده شده است و یکی از سالنهای این
نمایشگاه بهطور کامل به گردشگری سالمت و سرمایهگذاری
اختصاص داده شده است.
اهمیت نقش هتلها بهعنوان یکی از مؤلفههای
مهم صنعت گردشگری

رئیــس جامعه هتلداران اســتان فارس و عضــو هیئتمدیره
جامعــه هتلداران کشــور نیز در گفتوگو با شــهرراز ،ضمن
پرداختــن به نقش هتلها بهعنوان یکــی از مؤلفههای مهم
صنعت گردشگری ،به اهمیت برگزاری این نمایشگاه در شیراز
اشــاره کرد و گفت :با توجه به توانمندیهای باالی اســتان
فارس بهویژه شــیراز در صنعت گردشــگری و ورودی باالی
گردشگران داخلی و خارجی به استان ،برگزاری این نمایشگاه
امری ضروری اســت که خوشــبختانه از سال گذشته و پس
از چندین ســال وقفه ،با همــکاری بخش دولتی و خصوصی
نمایشگاهی در خور استان و شیراز برگزار و با استقبال فراوانی
مواجه میشــود .حسن ســیادتان در ادامه از اهمیت برگزاری
رویدادهای گردشــگری در مناطق ســخن گفت و برگزاری
مستمر و هرساله این نماSیشگاه را جزو برنامههای بسیار مهم
صنعت گردشگری استان دانســت .سیادتان در ادامه گفت :با
توجه به اســتقبال مردم و همچنین شــرکتکنندگان در این
نمایشگاه باید ما تمام ســعی خود را در راستای ارتقای کمی
و کیفی آن هرســال نسبت به سال قبل متمرکز کرده و برای

هرچه بهتر برگزار شدن آن تالش کنیم .همچنین او افزود :با
توجه به این مســئله که صنعت گردشگری صنعتی خدماتی
اســت و بخشهای مختلف آن بهطور مستقیم و غیرمستقیم
در باال بردن سطح رضایتمندی گردشگران نقش مهمی را ایفا
میکنند ،همکاری و هماهنگــی تمامی عناصر و فعاالن این
حوزه در یک راســتا امری است که باید به آن توجه ویژه شود.
در نمایشگاه امسال با عنوان سالمت و گردشگری خوشبختانه
بخشهــای مختلف و دخیل در این حوزه با همکاری هم و با
استقبالی ویژه شــرکت کرده و عالوه بر فعاالن این حوزه در
سطح استان از دیگر اســتانهای کشور نیز شرکتکنندگانی
حضور دارند .سیادتان با اشاره به استقبال بسیار باالی فعاالن
این صنعت در ســطح کشور از این نمایشــگاه افزود :در این
نمایشگاه عالوه بر استقبال باالی مردم ،پنجاه نماینده مجلس
از سراسر کشــور و همچنین روسای جوامع مختلف مرتبط با
این حوزه از دیگر استانها به بازدید این از این نمایشگاه آمدند.
تسهیل اعطای مجوز به آژانسهای دچار مشکل
در حاشیهی برگزاری نمایشگاه

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری
فارس نیز در گفتوگو با شهرراز ضمن اشاره به حضور پررنگ
دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی شیراز در این نمایشگاه گفت:
نمایشگاه شــیراز که از سال گذشته و بعد از وقفهای چندساله
فعالیت خود را مجدداً با همــکاری بخش دولتی و خصوصی
آغاز کرد ،در سال جاری نیز با کیفیتی شایستهی استان فارس
و شــهر شــیراز برگزار شــد .محمود فخری همچنین افزود:
رویکرد نمایشگاه امســال به نسبت سال گذشته تخصصیتر
و ســازماندهیتر شده اســت به این صورت که از سالنهای
نمایشــگاه یک ســالن به تولید و عرضه صنایعدســتی ،یک
ســالن بیمارستانها و توریسم سالمت و سالن دیگر به بخش
گردشگری یعنی ایرالینها ،آژانسهای مسافرتی و هتلهای
استانهای مختلف اختصاص داده شده است .فخری با اشاره
به برگزاری نشست تخصصی هماندیشی روسای صنفی دفاتر
خدمات مسافرتی استانهای کشور در نخستین روز نمایشگاه
سخن گفت و افزود :به مناسبت برگزاری این نمایشگاه و جدا
از نشستهای تخصصی برگزارشده در این راستا ،دفاتر خدمات
مسافرتیهای شرکتکننده بستهها و تخفیف ویژهای را برای
بازدیدکنندگان در نظر گرفتهاند و تورهایی با قیمتهای مناسب
و همچنین تورهای شــیرازگردی رایگان را به مراجعان ارائه
میدهند .او در انتها به برنامه تســهیل اعطای مجوز به برخی
آژانسها که در زمینه اخذ مجوزهای بند الف یا ب دچار مشکل
بودهاند به مناســبت این نمایشگاه و در حاشیه آن اشاره کرد و
گفت :با رایزنیهای انجامشــده در حاشیه این نمایشگاه تعداد
بیســت دفتر منتخب خدمات مســافرت هوایی و گردشگری
اســتان که در گرفتن یکی از مجوزهای مربوطه از ســازمان
هواپیمایی کشــور و یا اداره میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری دچار مشکل هستند انتخاب و همزمان با نمایشگاه
به آنها اعطا میشود.

گزارش

چند سالی است که محصوالت چرم چینی بازار
را به تسخیر خود در آورده است

گزارشی از چرمفروشیها و چرمدوزیهای بازار وکیل

15

شنبه  24آذر  7/97ربیعالثانی /1440سال چهاردهم/شماره281

SAT 15 Dec 2018/Fourteenth Year /No.281

،،

تداوم واردات بیرویه
کاالهای چینی ،باعث
شده است که بسیاری
از کارخانهها چرم
محصوالت نیمساختهی
خود را به کشورهای
اروپایی صادر کنند و
هرچه چرم گرانتر
میشود ،کیفیت آن به
خاطر کمبود نقدینگی و
درنتیجه مشکالت تأمین
مواد اولیه بهشدت کاهش
مییابد

،،

گزارش «شهرراز» از حالوروز نامساعد بازار چرم در بازار وکیل

بازار چرم شیراز در تسخیر چینیها
با توجه به پیشینه تاریخی چرم در شیراز و وجود راسته بازاری در بازار وکیل ،امروز اما شاهد از رونق افتادن
محمدرضا طاهری این صنعت در فارس و شیراز هستیم تا جایی که در راسته بازاری که درگذشتههای نهچندان دور مغازههای
بســیاری در حوزه چرم و صنایع چرمی در آن فعالیت میکردند ،اکنون تعداد مغازههای چرمفروشــی و نه
چرمدوزی این بازار ،به کمتر از انگشــتان دســت رسیده است .نزدیک راسته بازار چرمفروشی بازار وکیل که میشویم بوی چرم
تازه به مشــام میرســد ،اما در میان این راسته تنها چند مغازه چرمفروشی دیده میشود و بیشتر مغازههای این راسته به فروش
بازار چرم؛ در تسخیر چینیها

آنگونه که باقری یکی از فروشــندگان چرم در بازار وکیل
میگوید :حدود پنج ســال اســت که در حرفه چرمفروشی
فعالیت میکند ،اما «دو ،سه سالی است که محصوالت چرم
چینی بازار را به تســخیر خود در آورده است ».وی با اشاره
به محصوالت چرمی که در شــیراز ســاخته میشود ،ادامه
میدهد :در حال حاضر به دلیل کســادی بازار ،محصوالتی
مانند کمربند ،کیف ،وسایل اسبسواری و ...تولید میکنیم.
باقری در ادامه به وضع بازار چرم اشــاره کرده و میگوید :با
توجه به اینکه بیشتر اجناس و محصوالت موجود در بازار از
چرم چینی ساخته شــدهاند ،بنابراین این امر سبب شده که
قیمت این اجناس از محصوالت ایرانی ارزانتر باشد ،درنتیجه
مردم از این نوع اجناس بیشتر استقبال میکنند .این مغازهدار
میافزاید :با بررســی قیمت محصوالت و کاالهایی که چرم
چینی در آنها بهکاربرده شده است ،میبینیم که قیمت این
محصوالت از  10هزار تومان شــروع میشــود و به  30الی
 40هزار تومان میرســد؛ این در حالی است که قیمت یک
کیفدســتی چرم ایرانی به بیش از  50هزار تومان میرسد.
باقری تصریح میکنــد :با ارزیابی قیمت محصوالت چرمی
که در بازار موجود است متوجه میشویم که قیمت یک کیف
رودوشــی چرم اصل حدود  100هزار تومان است و این در
حالی اســت که قیمت همین کیف با جنس فوم  30الی 40
هزار تومان است.
این مغازهدار در ادامه بیان میکند :بیشتر فعالیت ما بهصورت
عمدهفروشی اســت بهطوریکه مغازهداران شهرستانهای

اطراف و استان همجوار از مشتریان ما به شمار میآیند .وی
با بیان اینکه هر کارگر روزانه  10کمربند چرم تولید میکند،
میگوید :این در حالی اســت که در کارگاههای چرم روزانه
بیش از  20الی  30کمربنــد چرم و هفتهای  20کیف پولی
تولید میکنیــم .وی ادامه میدهد :مردم برای اینکه بتوانند
محصوالت چرمی ایرانی را از محصوالت چینی تشــخیص
دهند ،باید چرم را روی حرارت قرار داده و بعد از گذشت چند
ثانیه اگر چرم جمع نشد این محصول ایرانی و اصل است.
 20درصد شــهروندان شــیرازی از مغازه و
تولیدیهای چرم بازار وکیل استقبال میکنند

وی بــا بیان اینکه حدود  80درصــد افرادی که از ما جنس
خریداری میکنند مسافر هســتند ،میافزاید :تنها حدود 20
درصد از همشــهریان ما در شــیراز ،از ما کیــف و کمربند
خریداری میکنند .باقری خاطرنشان میکند :چرم شیراز نیز
توانسته مانند چرم شهرهایی چون تبریز ،مشهد و ...جایگاه
خوبی در بازار کســب کند .این مغازهدار در ادامه به تأثیراتی
که نوسانات ارز بر روی قیمتهای محصوالت چینی گذاشته
است اشاره میکند و میگوید :اگرچه نوسانات نرخ ارز و دالر
ســبب افزایش قیمت محصوالت چرم چینی و پاکستانی در
بازار شده است ،اما با یک بررسی دقیقتر میبینیم که قیمت
محصوالت چینی هنوز به قیمت محصوالت ایرانی نزدیک
نشده و قیمت محصوالت چرمی ایران همچنان گران است.
بــه گفته او ،وارد نکردن اجناس و محصوالت چینی تنها راه
فروش محصوالت چرم ایرانی و تولیــدات داخلی در ایران

لباس اختصاص یافته است .تداوم واردات بیرویه کاالهای چینی ،باعث شده است که بسیاری از کارخانهها چرم محصوالت
نیمساختهی خود را به کشورهای اروپایی صادر کنند و هرچه چرم گرانتر میشود ،کیفیت آن به خاطر کمبود نقدینگی و درنتیجه
مشــکالت تأمین مواد اولیه بهشــدت کاهش مییابد .اکنون بسیاری از کارگاههای تولیدی کیف و کفش حتی در شهرهایی که
روزگاری مرکز اصلی تولید این محصوالت در کشور و استان بودهاند ،تعطیل شده و اندک کارگاههای باقیمانده با حداقل ظرفیت
تولید ،روزگار میگذرانند.
محسوب میشود .وی با بیان اینکه مسافران نقش پررنگی
در رونق بازار و فروش محصوالت چرم دارند ،میگوید :این
در حالی است که در فصول و روزهایی که مسافران به شیراز
میآینــد و از بازار بازدید میکنند ،بازار چرم فروشــان رونق
میگیرد.
محصوالت چرم چینی ماشینی هستند

قنبــری دیگر چرم فروش بازار وکیل هــم اعتقاد دارد که
گرانی و افزایش قیمت محصوالت چرم باعث شده که بازار
چرمفروشــی در شیراز با آشفتگی مواجه شود .وی دراینباره
میگوید :در حال حاضر قیمت هر کیلو چرم بیش از سه هزار
تومان نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است؛ این افزایش
قیمت چرم تا جایی پیش روی کرد که قیمت اجناسی مانند
کمربند که در گذشــته حدود  20الی  25هــزار تومان بود،
در حال حاضر به  35الی  40هزار تومان رســیده اســت و
متأسفانه افرادی که برای خرید به ما مراجعه میکنند با دیدن
قیمت محصوالت دچار شک شده و از خرید کردن منصرف
میشوند .وی با بیان اینکه در کارگاه ما حدود  5نفر فعالیت
میکنند ،میافزاید :در کارگاه محصوالتی مانند کمربند ،لوازم
زین اسب ،جلد موبایل ،قطار تفنگ و ...را تولید میکنیم .این
مغازهدار معتقد است مردم میتوانند با دقت کردن به روزنهها،
بــو و ...از اصل بودن اجناس چرمــی که خریداری میکنند
مطلع شــوند .وی با بیان اینکه چینیهــا تمام محصوالت
چرمی را به صورت ماشینی تولید میکنند ،میگوید :کیفیت
محصوالت چرم چینی هیچوقت بهاندازه محصوالت ایرانی

ذرهبین
1

کیفیت محصــوالت چرم چینی هیچوقت بهاندازه محصوالت ایرانی نیســت ،بنابراین
چینیها در بخش چرم محصوالتشان را بهصورت ماشینی تولید میکنند و جنس چرم دستی
چینی ،هیچوقت در بازار وجود ندارد .اگرچه نرخ ارز سبب شده که قیمت تمام محصوالت
افزایــش پیدا کند اما نباید فراموش کرد که قیمت محصوالت چرمی چینی به دلیل کیفیت
پایینی که نسبت به چرمهای ایرانی دارند ارزانتر از محصوالت ایرانی است

نیســت ،بنابراین چینیها در بخش چرم محصوالتشــان را
بهصورت ماشینی تولید میکنند و جنس چرم دستی چینی،
هیچوقت در بازار وجود ندارد .قنبری با بیان اینکه قیمت چرم
ایرانی بهمراتب بیشــتر از محصوالت چینی است ،میگوید:
اگرچه نرخ ارز سبب شده که قیمت تمام محصوالت افزایش
پیدا کند اما نباید فراموش کرد که قیمت محصوالت چرمی
چینی به دلیل کیفیت پایینی که نســبت به چرمهای ایرانی
دارند ارزانتر از محصوالت ایرانی است.

،،

اکنون بسیاری از
کارگاههای تولیدی کیف و
کفش حتی در شهرهایی
که روزگاری مرکز اصلی
تولید این محصوالت در
کشور و استان بودهاند،
تعطیل شده و اندک
کارگاههای باقیمانده
با حداقل ظرفیت تولید،
روزگار میگذرانند

،،

فارس تولیدی بزرگ در بخش چرم ندارد

این مغازهدار میگوید :ازآنجاکه بازار چرم به استانهای تبریز،
مشــهد و ...تعلق دارد ،بنابراین فارس تاکنون نتوانسته یک
تولیدی بزرگ در بخش چرم داشــته باشــد .وی با اشاره به
اینکه گردشــگران خارجی از محصــوالت چرمی بهعنوان
ســوغاتی خرید نمیکنند ،ادامه میدهد :گردشگران خارجی
همواره از محصوالت و صنایعدســتی اســتقبال میکنند.
وی میافزایــد :اگرچــه مغازههای چرمفروشــی زیادی در
سطح شهر شیراز اســت ،اما محصوالت چرمی که در بازار
وکیل وجود دارد ،با اجناس ســطح شهر متفاوت است .این
مغازهدار به وضع فروش محصوالت چرم در بازار وکیل شیراز
اشــاره میکند و میافزاید :با یــک ارزیابی از میزان فروش
محصوالت چرم متوجه میشــویم که در حال حاضر فروش
ما حدود  15قلم محصول در روز اســت و این در حالی است
که نسبت به ســال گذشته با کاهش  50درصدی در بخش
فروش محصوالت مواجه هستیم.

با یک ارزیابی از میزان فروش محصوالت چرم
در بازار وکیل شیراز متوجه میشویم که در حال
حاضر فروش تولیدیها و مغازههای چرم حدود
 15قلم محصول در روز است؛ این در حالی است
که فروش این محصوالت نسبت به سال گذشته
با کاهش  50درصدی مواجه شــده است .وارد
نکردن اجناس و محصوالت چینی تنها راه فروش
محصوالت چرم ایرانی و تولیدات داخلی در ایران
محسوب میشود

2

،،

کیفیت محصوالت چرم
چینی هیچوقت بهاندازه
محصوالت ایرانی
نیست ،چینیها در بخش
چرم محصوالتشان را
بهصورت ماشینی تولید
میکنند و جنس چرم
دستی چینی ،هیچوقت
در بازار وجود ندارد

،،
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چهره

شهردار شیراز نشان شهروند افتخاری شهر شیراز را به استاد حسین علیزاده اعطا کرد

«ما دلشدگان خسر ِو شیرین پناهیم»

ه تحلیلی فرهنگی و اجتماعی
هفتهنام 
صاحبامتیاز :شهرداری شیراز
رئیس شورای سیاستگذاری :حیدر اسکندرپور
دبیر تحریریه :احسان اکبرپور
مشاوران :فرزاد صدری ،امید صدیق
مدیر هنری :دانیال طهماسبینژاد
دبیران
شهرداری :حمید جورکش ،مهشید مظلوم
شورا :حسین مالکی
گپوگفت شهری :محمدرضا طاهری
معماری وشهرسازی :سمیه پرنگ
ورزش :میثم حجتی
گردشگری :فاطمه منفرد
دبیر عکس :علی محمدیراد
گرافیک و صفحه آرا :آزاده شیرالی
ویراستار :یگانه مددی

احسان اکبرپور
وقتی شــهردار شیراز گفت «اســتاد علیزاده همان کسی بود
که مهر و عالقه مردمــش را به افتخارات بینالمللی ترجیح
داد و بزرگترین افتخارش را مهر و دوســتی ایرانیان اعالم
کرد»؛ اشــک در چشــمانش حلقه زد؛ و هنگامی که حیدر
اســکندرپور که نشان شهروند افتخاری شــیراز را به او اهدا
کرد ،تنها این جمله بر زبانش آمد« :آن روز که نشان شوالیه
را نپذیرفتم ،میدانستم که افتخارات بزرگتری نصیب من
خواهد شد و آن افتخار بزرگتر این است که امروز شیرازی
شدم ».استاد حسین علیزاده که چهل سال است نوای تار
و ســهتار و شورانگیزش در ذهن و یاد و خاطرهی مردمان
این دیار است ،شاید فکرش را هم نمیکرد که وقتی برای
داوری جشنواره گروهنوازی موسیقی فارس به شهر شیراز
ســفر میکند؛ «حق به حقدار برسد» و در همان شهری
که نخستین بار در آرامگاه خواجهی رازش بر صحنه رفته
بود؛ نشان شــهروند افتخاری را دریافت کند .خالق «آن و
آن» که با روانشاد پرویز مشکاتیان ،جریانسازان موجنوی

آدرس

شیراز بلوار زند ،خیابان دهنادی
اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز

SAT 15 Dec 2018/Fourteenth Year /No.281

موسیقی سنتی ایران بودند؛ حاال در غیاب یار دیرینش ،و بر
آســتانهی  68سالگی« ،دوباره» و در «شهر زیبای شیراز»
متولد شد.
خالــق «ترکمن» کــه مردمــان این دیار ،دهههاســت
نیوشــندگان سرچشــمهی هوش و خالقیتش هستند؛ بار
دیگر با خاطرهای زیبا شیراز را ،شهری که عاشقانه دوستش

میدارد ،ترک گفت .کســی نمیداند خالق «به تماشــای
آبهای ســپید» وقتی پلههای هواپیمای شیراز ـ تهران را
باال میرفت ،به چه میاندیشــید .شاید به «مهر» مردمان
دیار شعر و شــعور و ادب؛ همانها که هربار در کنسرتش
حاضر میشدند؛ پس از پایان آخرین قطعه ،چنان بیوقفه
تشــویقاش میکردند که باز برمیگشت روی صحنه و به

قاب شهر/گرامیداشت قربانیان سوانح رانندگی

عکس :رضا قادری

یادداشت

عکس در مقام عینیت؛ شعر در
مقام ذهنیت دنیای فرامدرن امروز

چاپ
چاپخانه :چاپ هنر سرزمین سبز
ناظر چاپ :امیر سوری

محمدحسین نیکوپور

آدرس الکترونیکیshahreraaz97 @gmail.com :

وبگاهshahreraaz.shiraz.ir :
تلفن07132229821 :

یادداشتتابستانه کتاب آغاز شد
نهمین

تولید محصول هنری
توسط مؤلف جمعی

افشین هاشمی

شــعر در معنای ســنتی خود محصول مؤلف فردی
است .اگرچه بحث مؤلف جمعی در بعضی از تولیدات
هنری مانند ســینما و تئاتر غیرقابلانکار اســت .در
ســالهای اخیر با تجربیات متعددی در مورد ترکیب
کالم شــاعر و یا شاعرانی با تصاویر عکاسی صورت
گرفته و مجموعههایی نیز از چنین کارهایی منتشــر
شــده نرفته اســت .تقریب ًا در همه آثار منتشرشده،
رابطــهی کالم و تصویر از حد «همنشــینی» فراتر
نرفته اســت؛ دلیل آنهم شــاید این باشــد که در
اینگونه آثار چون خلق کالم و تصویر با یک هدف
مشــترک و معنای یکســان صورت نگرفته ،هدف
فصل مشــترکی میان دنیای ذهنی شاعر و عکاس
به وجود نیامده و انتخاب آثار درواقع با هدف مونتاژ
آنهــا با همدیگر انجام شــده اســت .از این منظر
میتوان گفت که تاکنون مؤلف جمعی در شــعر ما،
به توفیق قابلتوجهی دست نیافته است.
در مجموعه حاضر امــا دو مؤلف فردی (محمدامین
دانشــور عکاس و ســیروس نوذری شاعر) با تالش
بــرای ترجمــه آثار خود بــه همدیگر کوششــی را
بهمنظور ایجاد یک فصل مشترک ذهنی برای تولید
یک محصول هنری توســط مؤلــف جمعی صورت
دادهاند .به نظر من اهمیتی ندارد که شــعرها برای
عکسها ســروده یا انتخاب شــده و یا عکسها بر
همین اســاس تهیه و آماده شــدهاند ،اما محصول
نهایی مجموعهای اســت که بهعنوان شعر دیداری
قابلبررســی است .شــعری که میکوشد با ترجمه
کالم یک شــاعر و تصاویر یک عکاس به همدیگر،
جهان ذهنی مشــترکی را توســط دو هنرمند خلق
کــرده و به بیانی فراتر از هرکــدام از این دو مقوله
دســت یابد .آثار این مجموعه از یکســو شعرهایی
است که میکوشــد از بند کلمه رها شود و از سوی
دیگر عکسهایی اســت کــه نمیخواهند در قفس
نقطه و خط و ســطح و رنگ و بافت و نور بماند.
این دو در گریزگاهی به همدیگر رسیده .قالب سومی
را به وجود آوردهاند که نه متعلق به شــاعر اســت و
نه عکاس .این دو پارادوکس که دو محصول هنری
که هر دو معنای سنتی وابسته به مؤلف فردی است
با همراهی هم بــه محصولی با مؤلف جمعی تبدیل
شــدهاند ،سؤاالتی را به دنبال میآورد که با شناخت
ســنتی از هر دو مقولهی شعر و عکس نمیتوان به
آنها پاســخ داد .جذابیت این مجموعه نیز در همین
پارادوکس اســت؛ پارادوکس میان شناخت سنتی از
پدیدهها و درکمان از دنیای فرامدرن امروز است.

ترکمنی دیگر وداعشــان میگفت .جمعه شانزدهم آذرماه
 1397هم از جنس همان لحظاتی بود که روی صحنه ،با
شورانگیز و سهتارش یکی میشد .این بار اما از یکیشدن با
شیرازیها شاد شد .وقتی شهردار شیراز آرزو کرد که «این
مرزوبوم از نیک مردانی چون استاد علیزاده که ثروت واقعی
کشور است ،فزونتر شود»؛ خالق «نوای نور» دانست که
این شهر« ،هنردوست و هنر پرور» است و مسئوالنش هم
باید که این درک از هنر را داشته باشند.
اســتاد حسین علیزاده ،همو که ما هنوز آنقدر خوشبختیم
که میتوانیم منتظر خنیاگریهای افزونترش باشــیم؛ در
میانهی «آذر ،ماه آخر پاییز» شــهروند شیراز شد ،از شوق
خیسی دیدگانش را بپوشــاند و با خاطرهای زیبا
نتوانست
ِ
سعدی
همچون «ســرود مهر» ،نشان شــهروندی شهر
ِ
شیرینسخن و خواجهی اهلراز را از شه ِر معنویت و شعور
به خانه برد .هدیهای که اینبار شهردا ِر شهر« ،با افتخار» و
«بهپاس خدمات بسیار»ش به «موسیقی» ،از طرف «مردم
فرهنگدوســت و هنرپرور و مهماننواز شیراز» به خالق
«نینوا» هدیه کرد.

باورهای سرزمین مادری

ابوالقاسم فقیری
شــب یلدا بلندترین شــب سال است،
ایرانیان از گذشــتههای دور این شــب
را گرامی داشــته و جشــن میگرفتند.
شــیرازیها به شــب یلدا« ،شب چله»
میگویند و در این شب که طوالنیترین
شب سال اســت ،مراسمی خاص
دارند .شیرازیها زمستان را بدین
ترتیب قســمت میکنند :از
اول دی تا دهم بهمن را
چلهی بزرگ ،از دهم
بهمن تا اول اســفند
را چلــهی کوچک و
از اول اســفند تا آخر
اسفند را چلهی پیرزن
میگوینــد .همچنین
چهــار روز آخر چلهی
بــزرگ و چهــار روز
اول چلــهی کوچک را
«چار ،چــار» میگویند
که اوج ســرما را در این
هشــت روز میبینیــم.
آدمی را در شــیراز دارای
دو طبع میدانند :گرممزاج
و سردمزاج .معمو ً
ال در شب
چله سردمزاجها اگر بخواهند

شب چله

طبعشــان برگردد ،بایــد خوراکیهای
گــرم بخورنــد ،گرممزاجها هــم باید
خوراکیهای سرد بخورند .در شب چله،
خــوردن ارده و شــیره ،ارده و خرما ،و
رنگینک رواج کاملی دارد .این خوراکیها
همه گرماند؛ شام شب را هرچه میلشان
بکشد میخورند.
در شــب چله خوردن آجیل شیرین
متــداول اســت .آجیــل شــیرین
مخلوطی است از :انجیر ،قصبک،
نخودچیکشمش ،توت خشک،
مویز ،مغــز بادام ،مغــز گردو،
قیســی ،شــکرپنیر ،برنجک،
برگ هلو و . ...بســاز میوههای
فصل هــم پهن اســت .حکیم
سوری میگوید« :میوههای شب
یلدای تو بس خوشمزه بود /از همه
خوشــمزهتر هندونه و خربزه بود».
شیرازیها دربارهی میوههای شیرین
چنین میگویند« :در میان میوههای
خوشمزه /شاه ،انگور است و سلطان
خربزه».
در شیراز در این شب خاص مراسمی
انجام میگیــرد کــه مهمترین آن
ازاینقرار است :تفأل به دیوان حافظ،
گرفتن فــال ُکلوک ،گفتــن قصه و

َم َتلک؛ اما چگونــه تفأل میزنند؟ دیوان
حافظ را برداشته و با خلوص نیت صلوات
فرستاده و برای آمرزش خواجه ،سورهی
مبارکهی حمد و توحیــد را خوانده ،نیت
میکننــد و میگویند« :ای خواجه حافظ
شیرازی /تو کاشف هر رازی /من طالب
یــک فالم /بر من نظر انــدازی» .آنگاه
دیــوان را باز کرده غــزل باالی صفحه
دست راست جواب تفأل است.
در شب چله برخی خانوادهها فال کلوک
میگیرنــد .کلوک کوزههایی اســت که
در آن روغن ،شــیره ،ربانار یا ترشــی
میریزند .روی کوزه با لعابی سبز پوشیده
شده است .این فال ویژهی خانمهاست.
رســم اســت کلوکی به میــان مجلس

آورده و هــر یک از زنان ،نشــانهای را
در کلوک میاندازند .آنگاه دختربچهای
جلو آمده ،دســت در کلوک کرده و یکی
از اشــیای داخل کلوک را بیرون میآورد
و به دیگران نشــان میدهد .سپس زنی
ترانههای محلــی را میخواند و هرکس
از ترانــه مخصوص به خــودش نتیجه
میگیرد .بهجای ترانههای محلی برخی
اشعار حافظ را هم میخوانند .متلکگفتن
نیز یکی دیگر از رسوم شیرازیها در شب
چله است.
متلک همان َم َتل اســت؛ متل قصههای
کوتاهی است که با نوعی شوخی همراه
است ،طنز شــیرینی دارد و شــنونده را
بیاختیار میخنداند.

موریس مترلینگ« :پیروزی عکاسی افقهای جدیدی
را بــه روی هنر خواهد گشــود» .این خاصیت عکس
و شعر اســت که وقتی در کنار یکدیگر قرار میگیرند
دو دیدگاه متفاوت و شــاید متضاد به همنشینی منجر
میشــود که تنها در بینامتنیت میگنجــد ،بنابراین
نمایشگاه عکس و شعر «خاکســتر باد» در نگارخانه
تاروپود شیراز بهانهای شــد تا این یادداشت پیرامون
عکاســی انتزاعی نوشــته شــود .مخاطبان نگارخانه
تاروپود زمان از جمعه نهم آذرماه شــاهد نمایشگاهی
با عنوان «خاکستر باد» بودند که عکسهای انتزاعی
امین دانشــور را در قابهایی میبینند که سرودههای
ســیروس نوذری را در کنار خود دارند .شــاید برخی
عکسها ارتباطی با شــعرها نداشــته باشــد ،اما این
نمایشــگاه همینکه پرســشهایی را در ذهن بیننده
ایجاد میکند تا پیوند عکس و شعر را هدف قرار دهد
به نظر نگارنده به هدف خویش دست یافته و نمایش
این آثار مؤثر بودهاند« .انتزاع مطلق در عکاســی آیا با
قرار گرفتن در کنار شــعر یا هایکو یک تضاد مفهومی
نیست؟» شاید به پاسخی منجر شود که انتزاع مطلق
نیاز به توضیح ندارد یعنی نگاهی شخصی است ،شعر
هم نگاهی شــخصی است ،دو دیدگاه متضاد یکی به
تصویــر و یکی به متن؛ شــاید به یک مفهوم در یک
نقطه ممکن است منتهی نشود.
از سویی باید پرســید ،اینجا شعر یا هایکو چه نقشی
دارد ،توضیــح یا مکمل تصویر؟ یــا آیا این عکسها
پس از ســرودن گرفته شــده یا شعرهای نوذری پس
از عکسهای دانشــور سروده شــدهاند؟ بااینکه اینجا
عکاس باز هم در بند متن اســت نه تصویر؛ به نظرم
فرو کاســتن این دو در شکل و فرم منجر به مفهومی
متضاد میشود؛ یعنی فرم عکس در مقایسه با متن که
محتوای شعر است به بند کشیده میشود و شعر هم در
حد یک توضیح کاهش مییابد .اینجاست که عکس
در مقام عینیت فدای شــعر در مقام ذهنیت میشود.
آندره برتون در بیانیه کوتاهی که پیرامون مکتب هنری
دادا نوشــت بر این باور استوار بود که «عکاسی ضربه
هولناکی بر شــیوههای بیانی قدیمی وارد آورده است؛
نه نقاشــی از این ضربه مصون مانــد و نه ادبیات .در
پایان قرن نوزدهم ،ادبیــات روش نگارش غیرارادی
را در پیش گرفت که درواقع عکسبرداری از ســاختار
اندیشه است».
عکسهایی که دانشــور از ســالها پیش در ثبت آن
کوشــیده ،باید در پی ساختار اندیشه بوده باشد که در
اینجا در شکل سرودههای ســیروس نوذری متجلی
شده است؛ شعری که به باور افشین شاهرودی ،هنرمند
عکاس و شــاعر که بر این نمایشــگاه وارد ســاخته،
میکوشــد با ترجمه کالم یک شــاعر و تصاویر یک
عکاس به همدیگر ،جهان ذهنی مشــترکی را توسط
دو هنرمند خلق کرده و به بیانی فراتر از هرکدام از این
دو مقوله دســت یابد .در باب عکسی از این مجموعه
که پیشتر در آثار گذشته دانشور هم تکرار شده ،شاعر
ســروده« :کجای جهان دورتر است /آنجا که تویی/
اینجا کــه منم»؛ عکاس با کادری مربع ،جهان ذهنی
خویش را به خطوطی عمودی در پایین قاب مانند نیزه
بهســوی بافتی در باالی تصویر بدل ساخته است .یا
در آنجا که نوذری به شــیوه هایکو میسراید« :نه من
هســتم نه تو /اکنون هزار ســال دیگر است»؛ خطی
مورب از بیرون کادر به ســطحی تیره یورش میآورد
و این عکسی اســت بهتماممعنا ،انتزاع مطلق؛ اما چه
خوب در یککالم افشــین شــاهرودی این مجموعه
عکس و شــعر را در یک جمله قــرار داده و میگوید:
«جذابیت این مجموعه نیز در همین پارادوکس است.
پارادوکس میان شناخت سنتی از پدیدهها و درکمان از
دنیای فرامدرن امروز».

