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مراسم سالگرد ارتحال آیتاهلل محیالدین حائری شیرازی
در شیراز برگزار شد

آیت اخالق و حکمت
همزمان با ســالگرد ارتحال آیتاهلل محیالدین حائری
شیرازی ،امامجمعه فقید شیراز و نماینده اسبق ولیفقیه
در استان فارس ،نخستین همایش ملی «آیت اخالق و
حکمت» با هدف تبیین ابعاد شــخصیت آن عالم ربانی
برگزار شد .نماینده ولیفقیه در استان فارس و امامجمعه
شــیراز در این همایش ضمن گرامیداشــت یاد آن عالم
جلیلالقدر ،گفت :علمــا و بزرگانی با تالش علم و دین
مسیر خداخواهی و خداپرســتی را در روزگار آخرالزمان
گشــودند .لذا باید بتوانیم رهروان خوبی باشــیم و آنچه
را وظیفه ماســت انجام دهیم .آیــتاهلل لطفاهلل دژکام
افزود :این برنامه بزرگداشت مقام علم است و امیدواریم
این حرکتی که آغاز شــده اســت بهخوبی در شهر علم
و فرهنگ ،شــیراز ،بتواند مدیریت شود تا بهرهمندی از
عالمانی که از دســت میدهیم بعد از ارتحال آنها هم
ادامــه یابد .آیتاهلل دژکام بیان کرد :حرکتی که آیتاهلل
حائری در زمینه علوم انســانی اســامی شروع کردند
انصاف ًا تالش فراوانی را میطلبد که بتوانیم این تأمالت
و تفکرات بشــری را به دامن دیــن برگردانیم .آیتاهلل
دژکام گفت :ایشــان بســیار در این زمینه تالش کردند
و بــه حمد الهی بیت آیتاهلل حائــری و افرادی از اهل
علم و فضل دور هم جمع شــدند و با توصیه آن بزرگوار
این مراسم ســالگرد تبدیل به حرکتی علمی در راستای
اسالمیســازی علوم انسانی خواهد شــد که امیدواریم
هرســال حرکت ارزشــمند و بالندهای را شاهد باشیم و

به آن نقطه اوجی کــه آرزو و آرمان آیتاهلل حائری بود
برسیم و بتوانیم جهان را بهسوی علومی دعوت کنیم که
آبشخور آن وحی و سخن اهلبیت (ع) است.
حریت داشت

احمد توکلی ،عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز
در این همایش گفت :حریت این است که فرد حرف حق
را حتی اگر به ضررش باشــد بگوید به و فکر منافع خود
نباشد بلکه به فکر اجرای حق باشد .رئیس هیئتمدیره
دیدهبان شــفافیت و عدالت یادآور شــد :توجه کردن به
اینکه حق میگوییم و چگونه بگوییم که اثر داشته باشد
یکی از آداب حقطلبی اســت و مرحوم آیتاهلل حائری
همــه این صفات را بهخوبی داشــت .وی بــا تأکید بر
اینکه مرحوم آیتاهلل حائری محافظهکاری نداشت بلکه
حقطلب در حد اعلی بود ،گفت :ایشان آنقدر به لحاظ
علمــی پر بود که اگر فرد کــم علمی به او تذکر میداد
میپذیرفت .توکلی بــا یادآوری اینکه آن عالم ربانی در
دوران زندگی خود طعم فقر را چشــید و سادهزیســت و
متواضــع بود ،گفت :ایشــان با فرزنــد مرحوم آیتاهلل
ســیدنورالدین حسینیالهاشــمی ازدواج کرد و فرزندان
خود را طوری تربیت کرد که حریت داشته باشند .عضو
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به برخــی از اقدامات
مرحوم آیتاهلل حائری اشــاره و خاطرنشــان کرد :یکی
از خدماتی که آن عالم ربانی در شــیراز انجام داد بحث

فالحت در فراغت است که برخی با آن موافق و مخالف
بود اما با توجه به شــرایط آن زمان این کار یک خدمت
بزرگ قابل تکرار بود.
در مسائل سیاسی «تعبد» داشت

حجتاالسالموالمســلمین مرتضی آقا تهرانی ،اســتاد
اخالق حوزه علمیه قم و دبیر کل جبهه پایداری انقالب
اسالمی نیز در سخنانی به تبیین ابعاد عرفانی و معرفتی
آن عالــم ربانی پرداخت و گفت :من  ۴۴ســال پیش با
آیتاهلل حائری آشنا شدم و از محضر ایشان سالها تلمذ
کردم .وی با یادآوری اشتیاق فراوان طالب برای کسب
فیــض و تلمذ در محضر آن عالــم ربانی گفت :آیتاهلل
حائری با بقیه اساتید متفاوت بود و هیچگاه حضوروغیاب
نمیکرد اما همیشــه کالسهای او بســیار شلوغ بود.
آقــا تهرانی با تأکیــد بر اینکه مرحــوم آیتاهلل حائری
همواره دغدغه تربیت داشت و این کار را بهخوبی برای
شاگردانش انجام میداد ،گفت :امروز تربیت چیزی است
که جای آن همیشه در دانشگاهها و مدارس خالی است.
وی با بیان اینکه آن عالم ربانی به شــیوههای مختلف
کار تربیت انجام میداد ،اخالص ایشــان را یادآور شد و
گفــت :مرحوم آیتاهلل حائری به جز برای خداوند کاری
نمیکرد و کاری به حرفهای مردم نداشت .آقا تهرانی
با یــادآوری اینکه آخرین وصیت مرحوم آیتاهلل حائری
این بود که مسئله ربا برچیده شود ،گفت :آن عالم ربانی

در مسائل سیاسی هم تعبد داشت و تعصب در کار او نبود
بهطوریکه اگر کســی یک جلسه با او صحبت میکرد
میتوانست نظر او را عوض کند زیرا تعصب نداشت که
دیگران نمیفهمند و من میفهمم.
فقیه عقلگرا و حکیم متعبد

حجتاالسالموالمسلمین سید محمدحسن ابوترابیفرد،
نیز در ســخنانی آیتاهلل حائری را فقیه عقلگرا ،حکیم
متعبد ،سیاســتمدار متخلق و منصف برشمرد و با اشاره
به مبانی قرآنی رفتار سیاسی و مبتنی بر اخالق آن عالم
فقید گفت :آیتاهلل حائری نگاه عمیق به جامعه اسالمی
داشــت و آنان را با خویشــتن یک حقیقت میدید لذا با
همه وجود دغدغه هدایت و ســعادت آنها را داشت نه
دغدغه تخریب و انزوای آنان .وی اضافه کرد :آن عالم
ربانی جســتوجو میکرد که آیا نقطــه مثبتی میتوان
یافــت که با تکیه بــر آن راه را بــرای حرکت و تعالی
همواره کرد و آیا میتوان بــه معالجه این درد پرداخت
و آن را درمان کرد و این نگاه قرآنی اســت جامعه را به
وحدت و انسجام پیش میبرد .امامجمعه موقت تهران با
بیــان اینکه مرحوم آیتاهلل حائری صفات مثبت افراد را
رصد کرده و آنها را برجســته میکرد ،گفت :این رفتار
مبتنی بر قرآن و نهجالبالغــه و تهذیب نفس و جان و
روان است و ما سخت به این حقایق قرآنی برای رسیدن
به تعالی نیازمندیم.

،،

مرحوم
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به لحاظ علمی
پر بود که اگر
فرد کم علمی به
او تذکر میداد
میپذیرفت

،،

مصوبه شورای شهر شیراز برای افزایش نرخ آب با سیاست دولت هماهنگ نیست

فرمانداری شیراز حامی حقوق مردم است
سرپرست فرمانداری شیراز با بیان اینکه سیاست عمومی دولت
در شــرایط کنونی در همه حوزهها و بازار ،جلوگیری از آشفتگی
است ،گفت :مصوبه شورای اسالمی این شهر برای افزایش نرخ
آب با سیاست دولت هماهنگ نیســت .اسفندیار احمدی منش
با اشــاره بهصراحت قانون در خصوص اینکه مصوبات شــوراها
نباید با سیاســتهای کالن و عمومی دولت در تضاد باشد گفت:
با توجــه به اینکه افزایش نرخ آببهای مصرفی مشــترکان در
ســال جاری یکبار افزایش پیدا کرده بــود ،گران کردن دوباره
آن هماهنــگ با رویکرد دولت نیســت و ازایــنرو ،این مصوبه
شــورا مورد تأیید قرار نگرفت .او گفت :در راستای سیاستهای
دولت ،ضروری است که فرمانداری شیراز نیز حامی حقوق مردم
بهویژه در وضعیت اقتصادی کنونی باشــد .شورای اسالمی شهر
شیراز دوازدهم آذرماه جاری در شصت و چهارمین نشست خود،

بهای آب مصرفی در این شهر را برای مشترکان
کممصرف خانگی  25درصــد و برای واحدهای
تجاری حــدود  90درصد افزایــش داد که بنا بر
اعالم سرپرســت فرمانداری شــیراز ،این مصوبه
مورد تأییــد قرار نگرفت .سرپرســت فرمانداری
شــیراز با اشــاره به جایگاه حاکمیتی و نظارتی
فرمانداری افزود :وظیفه ذاتی و قانونی فرمانداری
اســت که هر زمان که احساس کند حقوق مردم
نادیده گرفته شــده ورود پیدا و از آن دفاع کند و این مسئله همه
دســتگاهها را شامل میشــود .احمدی منش با بیان اینکه همه
دســتگاههای خدماتی مشمول این نظارت خواهد شد ،ادامه داد:
بــا وجود انجام کارهای عمرانی ،اجتماعی ،فرهنگی و ورزشــی
مناســب در شهرداری شیراز و همچنین اعتقاد به تقویت جایگاه

اجرای طرح «مسیر سبز زندگی» در شیراز
معاون اجتماعی و پیشــگیری از جرم دادگستری فارس از
اجرای طرحی با عنوان مســیر سبز زندگی برای اولین بار
در کشور در شیراز خبر داد و گفت :این طرح زمینه استفاده
رایگان از خدمات مشاوره را فراهم میکند .احمد رحمانیان
در مراسم رونمایی از طرح مسیر سبز زندگی ،گفت :در این
طرح زوجها قادر خواهند بود با دریافت یارانه برگ «مسیر
سبز زندگی» به مدت  6ماه از  20مرکز مشاوره خدمات مشاورهای
رایــگان دریافت کنند .رحمانیان گفت :با آگاهی بخشــی در مورد
اصول ســاختاری خانواده ،عوامل تحکیم بنیان خانواده و آفتهای
روابط خانوادگی میتوانیم در جهت رفع آفات مؤثر عمل کنیم.
این مقام مســئول با اشــاره به نســبت آمار طالق بــه ازدواج در
ســالهای اخیر در فارس بیان کرد :در ســال  96به ازای هر 3.8
ازدواج یک واقعه طالق ثبت شــده که این نشــان از افزایش آمار
طالق و وجود شرایط نابسامان در زمینه آمار ازدواج است .رحمانیان
با اشــاره به برخی از دالیل طالق مانند مشکالت اقتصادی ،طالق
عاطفی ،خیانتها و ...یادآور شــد :بیشتر مشــکالت به دلیل عدم

مهارت ارتباطی به وجود میآید یعنی زوجها مهارتهای
کالمــی ،رفتاری و ...را نمیداننــد و به همین علت دچار
مشکل شده و چون راهحل مشکالت را نمیدانند به سراغ
راحتترین راه یعنی تقاضای طالق میروند؛ بدون اینکه
از تأثیر طالق بر روی زندگی و فرزندان مطلع باشــند و
این کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طالق در شأن یک
جامعه اسالمی نیست.
این مقام قضایی با اشــاره به اجرای برنامههای معاونت اجتماعی و
پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در حوزه خانواده ،گفت:
شاید شــاخصترین برنامه ،ایجاد مراکز مشاوره در راستای کمک
به خانواده بود اســت که در حال حاضر  50مرکز مشاوره در محیط
محاکم خانواده در استان فارس در حال فعالیت هستند و پروندههای
دعاوی خانواده قبل از ثبت در محاکم خانواده در این مراکز بررسی
میشوند ،اما متأســفانه این پروندهها در مراحل بحران طالق وارد
این مراکز میشــوند که بااینوجود  14.5درصد موجب سازش شده
است.

شورای شــهر ،این انتظار از سوی مردم وجود دارد
که فرمانداری مصوبات پارلمان شهری را با قوانین
تطبیق دهد.
وی اضافه کرد :همانگونه که بر اســاس قانون به
شــورای شهر و شــهرداری اجازه داده شده که در
قالــب الیحه و طرح به مســائل ورود پیدا کرده و
مصوباتــی را تهیــه کنند ،قوانیــن وظیفه تطبیق
این مصوبــات با قانــون را نیز بــه فرمانداریها
واگــذار کرده تا طرحهــا مغایر با قانــون و منافع مردم مصوب
نشود.
سرپرست فرمانداری شیراز گفت :مصوبات شورای شهر در هیئت
تطبیق شهرســتان شــیراز با مجموعه قوانین و مقررات ازجمله
قانون اساســی ،قانون شوراها و شــهرداری ،بخشنامه بودجهای

ســازمان همیاریها و دهیاریها ،بخشنامههای هیئت دولت و
آییننامههای هیئتوزیران و سایر قوانین مرتبط ،بررسی ،تطبیق
و در نهایت تأیید و یا اگر مغایر با این قوانین باشد رد میشود.
سرپرست فرمانداری شــیراز برخی از مصوبات رد شده شورای
این شهر را به دلیل واگذاری اختیارات این شورا به سایر نهادها و
اشخاص عنوان کرد و گفت :وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی
در قانون مشخص شده که برای واگذاری بخشی از آن و یا افزایش
اختیارات باید قوانین جدید از سوی مجلس شورای اسالمی مصوب
شود.
وی گفت :شــورای شــهر شیراز اگر قصد کاســتن و یا افزایش
اختیارات خود را دارد باید موارد را به شورای عالی استانها ارجاع
دهــد تا برای اصالح و یا بازنگری در شــرح وظایف و اختیارات
شوراها در مجلس شورای اسالمی تصمیمگیری شود.

فارس استان اول کشور در کاهش جرائم است
جانشین فرمانده ناجا گفت :ظرفیت پلیس در حال حاضر
بهاندازهای اســت که برای تأمین امنیت در کشور نیاز
به هیچ ســازمان دیگری ندارد .سردار ایوب سلیمانی
در جمع کارکنان انتظامی شهرســتان کازرون ،گفت:
مجموعه انتظامی شهرســتان کازرون عملکرد بسیار
درخشــانی در تأمین امنیت و برخورد با جرائم داشــته
اســت .وی با بیان اینکه در حال حاضر نیــروی انتظامی روند رو به
رشــدی را طی میکند ،افزود :با وجود اقدامات و کارهای مضاعف،
در اکثر استانهای کشور جرائم کاهش داشته است .سلیمانی با بیان
اینکه ظرفیت پلیس در حال حاضر بهاندازهای اســت که برای تأمین
امنیت در کشــور نیاز به هیچ ســازمان دیگری ندارد ،گفت :نیروی
انتظامی کام ً
ال آماده اســت تا هرگونه حرکت مخل نظم و امنیت در
جامعه را خنثی کند؛ پلیس تنها ســازمانی است که همه فعالیتهای
آن در منظر عموم مردم قرار دارد .سلیمانی با بیان اینکه استان فارس
مقام اول کشــور در کاهش جرائم را به خود اختصاص داده اســت،
افزود :جرائم خشــن در اســتان فارس با کاهش  70درصدی روبرو

بوده است .وی با اشاره به اینکه میانگین رضایتمندی مردم از
کالنتریها در کشــور  74درصد است ،گفت :در استان فارس
میزان رضایتمندی مردم از عملکرد مأموران کالنتری ،باالی
 90درصد اســت .جانشین فرمانده ناجا گفت :نیروی انتظامی
تنها ســازمان مسئول مقابله با وقوع جرائم در فضای مجازی
است .سلیمانی گفت :با روحیه انقالبی مردم ،تدابیر حکیمانه
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و آمادگی کامل نیروهای مســلح
بهویژه نیروی انتظامی ،امنیت خوبی بر کشــور حاکم است .وی ادامه
داد :طی نظرســنجیهای انجام شده در سطح کشور حدود  77درصد
مردم به توانمندیهای نیروی انتظامی در راستای تأمین نظم و امنیت
اذعان و از عملکرد پلیس در جامعه اعالم رضایت کردهاند .ســلیمانی
درباره مشــکالت اقتصادی و تأثیر آن بر امنیت کشور ،گفت :در این
رابطه ما نیز بهعنوان یک شــهروند نگران وضعیت مردم هســتیم،
بخشی از مشکالت اقتصادی بهصورت محسوس در سرقتهای خرد
تأثیر داشته بهگونهای که  50درصد علت بروز این جرم متأثر از اعتیاد
و بخشی دیگر نیز به دلیل وضعیت اقتصادی کشور است.

صدا ی شهر

رئیسجمهور از اجازه و امکان شهرداران کالنشهرها
برای اخذ عوارض محلی استقبال کرده است

گزارشهایی درباره مدیریت شهری
و بررسی عملکرد مدیران و تصمیمسازان شهری
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شهرداران کالنشهرهای کشور در نامه مشترک
به معاون اول رئیسجمهور خواستار شدند

بررسی مواد مرتبط با درآمدهای
پایدارشهرداریها
شــهردار شــیراز به همراه شهرداران کالنشــهرهای کشور در نود و
نهمین مجمع شــهرداران کالنشــهرهای ایران طی نامهای از دکتر
اســحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور خواســتار بررسی مواد
مرتبط با درآمدهای پایدار شــهرداریها و اختیارات شــوراها در وضع
عــوارض و درآمدهای محلــی در «الیحه مالیات بــر ارزشافزوده»
و همچنین الیحه بودجه ســال  ۹۸کل کشــور شــدند .شــهرداران
کالنشهرهای شیراز ،تهران ،تبریز ،مشهد ،اصفهان ،قم ،کرج ،اهواز،
کرمانشــاه ،ارومیه ،رشــت ،زاهدان ،همدان ،کرمــان و اراک در این
نشســت درباره الیحه درآمدهای پایدار شــهری به بحث و تبادلنظر
پرداختند و خواســتار همگرایی بیشــتر اعضای این مجمع برای حل
مشکالت مشترک کالنشهرها شدند.
شهردار شیراز :خواستار تنفیذ و پایداری احکام قانونی
ضمیمه در الیحه بودجه  98هستیم

شهردار شــیراز در خصوص مباحث مطرحشده در نود و نهمین مجمع
شهرداران کالنشهرهای ایران گفت :شهرداران کالنشهرهای کشور

در این نشســت طی نامهای به دکتر اســحاق جهانگیری معاون اول
رئیسجمهور خواســتار تنفیذ احکام قانون بودجه ســال  97در الیحه
بودجه ســال  98شدند .حیدر اســکندرپور ضمن تشریح احکام قانون
بودجه ســال  97گفــت :از اقدامات دولت در ســالهای اخیر حمایت
و کمک به اهداف مدیریت شــهری بهمنظور اجرای طرحهای توسعه
شــهری از قبیل نوســازی ناوگان حملونقل عمومــی ،بازآفرینی و
بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری ،مدیریت پسماند ،تجهیز
سازمانهای آتشنشــانی و خدمات ایمنی و ...از طریق ظرفیتسازی
در الیحه بودجه ساالنه کل کشور بوده است که دراینارتباط در قانون
بودجه سال  97کل کشــور نیز احکام مؤثری پیشبینی و به تصویب
مجلس شورای اسالمی رســیده که استمرار و تنفیذ احکام مورداشاره
در الیحه بودجه سال  1398در جهت افزایش کارآمدی شهرداریها و
جلب رضایت شهروندان ضروری و مورد درخواست آنها است.
وی افزود :با توجه به اینکه بررســی مجدد الیحه بودجه سال  98کل
کشــور در دستور کار دولت قرار دارد ،شهرداران کالنشهرهای کشور
خواســتار موافقت و دســتور معاون اول رئیسجمهور مبنی بر تنفیذ و

پایداری عین احکام قانونی ضمیمه در الیحه بودجه  98شدند.
شهردار تهران :نمایندگان مجلس پیگیر باشند

پیروز حناچی دبیر کل مجمع شــهرداران کالنشهرهای کشور نیز در
ایــن مجمع گفت :الیحه درآمدهای پایدار شــهری هماکنون در یک
کمیسیون مشترک متشکل از کمیسیونهای عمران ،شورا و بودجه و
اقتصاد در حال بررسی اســت و پروانه مافی ریاست این کمیسیون را
بر عهده دارد .شــهردار تهران ادامه داد :با توجه به اینکه نمایندگان
کالنشــهرها در مجلس بیش از  140نفر هستند ،میتوانیم با رایزنی
با افراد کاری کنیم که این الیحه هر چه زودتر مراحل تبدیلشدن به
قانون را طی کند و احیان ًا اگر اصالحی الزم است در آن صورت گیرد.
البته در دیداری که با محمدرضا عارف داشتم قرار شد فراکسیون امید
نیز پیگیر منافع مدیریت شهری در الیحه درآمدهای پایدار باشد .وی
همچنین از شهرداران کالنشهرها خواست نمایندگان شهرهای خود
را قانع کنند تا مانند بســیاری از کشورهای دنیا ،مدیریت شهری اجازه
و امکان اخذ عوارض و بهای خدمات را داشته باشد.

اســتقبال رئیسجمهور از اجازه و امکان شــهرداران
کالنشهرها برای اخذ عوارض محلی

شــهردار تهران در ادامه افزود :اخیراً جلســهای با رئیسجمهور داشتم
و این مســئله را با او مطرح کردم که شهرداران کالنشهرها اجازه و
امکان اخذ عوارض محلی را داشــته باشــند و روحانی هم از این نظر
استقبال کرد .به نظر میرســد اگر بتوانیم تجربه موفق سایر کشورها
در این زمینه را ارائه کنیم نمایندگان مجلس و ســایر مسئوالن نسبت
به این مسئله قانع شوند.
دبیر کل مجمع شــهرداران کالنشــهرهای کشــور همچنین درباره
مقاومت برخی مســئوالن در برابر اخذ عوارض محلی توسط شورای
شــهر و شهرداری گفت :از ابتدا این مقاومت وجود داشته و باید تالش
کنیم مســئوالن را قانع کنیم که موضوع اداره شــهر ایجاب میکند
عوارض محلی توســط مدیران شهری اخذ شــود .کمال مرادی دبیر
مجمــع کالنشــهرهای ایران نیز در این نشســت خبــر از مقدمات
تبدیلشــدن مجمع به یک ســازمان مردمنهاد داد و گفت :بهزودی
مجمع مجوزهای الزم در این زمینه را اخذ خواهد کرد.

تغییر رویکرد شهرسازی از محلهمحوری به فردگرایی منجر به آسیبهای جدی به نظام شهری شده است

بازآفرینی دوبارهی فضاهای شهری مبتنی بر محله محوری

محله محوری به فردگرایی منجر به آسیبهای جدی به نظام شهری شده است .امروز بیش
از آنکه برای شــهرداران شهرهای بزرگ دنیا مسائل شهرسازی و توسعه شهر دارای اهمیت
باشد ،مدیریت مســائل اجتماعی همچون آســیبهای اجتماعی ،حاشیهنشینی و فردگرایی
موردتوجه جدی است.
شهرسازی فرصت تعامل و آرامش را سلب کرده است

شــهردار شــیراز با انتقاد از اینکه امروز در شهرسازی شــهرها فرصت تعامل اجتماعی برای
شــهروندان و همچنین نظام محله محوری از بین رفته اســت ،گفت :ازاینرو در شهرداری
شــیراز میکوشیم که بازآفرینی دوباره فضاهای شهری مبتنی بر محله محوری ،احیای بافت
تاریخی فرهنگی و ایجاد فرصتهایی برای تعامل اجتماعی شــهروندان را به یک خواســت
عمومی تبدیل و برای دســتیابی به آن با در پیش گرفتن رویه علمی و تخصصی اقدام کنیم.
شــهردار شــیراز با انتقاد از اینکه امروز در شهرسازی شــهرها فرصت تعامل اجتماعی برای
شــهروندان و همچنین نظام محله محوری از بین رفته اســت ،گفت :ازاینرو در شهرداری
شــیراز میکوشیم که بازآفرینی دوباره فضاهای شهری مبتنی بر محله محوری ،احیای بافت
تاریخی فرهنگی و ایجاد فرصتهایی برای تعامل اجتماعی شــهروندان را به یک خواســت
عمومی تبدیل و برای دســتیابی به آن با در پیش گرفتن رویه علمی و تخصصی اقدام کنیم.
حیدر اســکندرپور در نشست علمی ـ تخصصی «هویت محله ایرانی» که در دانشکده هنر و
معماری دانشگاه شیراز برگزار شد ،با بیان اینکه بر اساس طرحهای تفکیکی نوع شهرسازی
در شــهرهای بزرگ فردگرایانه است و اجتماعمحور نیست ،گفت :تغییر رویکرد شهرسازی از
شهردار شیراز با بیان اینکه میتوان مطالباتی که از دستگاههای اجرایی
داریم از طریق تهاتر با بانک صادرات تســویه کنیم ،گفت :با استفاده از
این ظرفیت بدهی شــهرداری شیراز به بانک حدود  ۲۰۰میلیارد تومان
است که از طریق تهاتر میتوان تسویه کرد .حیدر اسکندرپور در جلسه
با مدیران و ذیحســابان دســتگاههای اجرایی فارس بــا بیان اینکه
شــهرداریهای تهران ،مشهد ،اصفهان ،شــیراز از طریق انتشار اوراق
مشــارکت اقدام به ســاخت مترو کردهاند و تعهداتی نیز به بانکهای
عامل داشــتهاند ،اظهار داشــت :با بهرهگیری از این ظرفیت شهرداری
اصفهان  200میلیارد تومان ،شــهرداری مشــهد  60میلیارد تومان و
شــهرداری تهران  30هــزار میلیارد تومان بدهی خــود را میتوانند از
طریق تهاتر تسویه کنند .شهردار شیراز گفت :در بودجه  ۹۷برای احداث
خط  ۲مترو شیراز  ۶۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت در نظر گرفته شده
است که برای استفاده از این ظرفیت باید بدهیهای قبلی شهرداری به
بانکهای عامل تسویه شود .وی اضافه کرد :خط یک مترو شیراز بعد از
حدود  18سال به بهرهبرداری رسید اما به دلیل ظرفیت ویژهای که االن
پیشآمده میتوانیم خط دو مترو شــیراز را ظرف  3سال به بهرهبرداری
برســانیم و در واقع این  600میلیارد تومان نقطه تیکآف احداث خط
دو مترو شیراز است.
فرصتی مناسب برای استان فارس

ساســان تاجگردون رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس
گفت :فرصت ویژهای پیش آمده اســت که بدهی دستگاههای اجرایی

اسکندرپور با اظهار تأسف از اینکه آرامش و طمأنینه موجود در بافت تاریخی فرهنگی شیراز
جای خود را در محالت حاشیهای به ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی تلخ میدهد ،افزود:
شهرکهای اطراف شیراز و محالت جدید نیز فقط دارای شبکهای از معابر و منازل مسکونی
هســتند و در آنها نظام محلهای که باعث ایجاد همبســتگی اجتماعی و خاطره مشــترک
میشود ،به وجود نیامده است .اینگونه از شهرسازی فرصت تعامل و آرامش را از شهروندان
دریغ کرده است .شهردار شیراز ضمن اشاره به سخنان حضرت آیتاهلل دستغیب تولیت معظم
حرم شاهچراغ (ع) مبنی بر اینکه «کاری کنید که شهر برای مردم آرام باشد و شهروندان در
آن احســاس آرامش کنند» ،گفت :معتقدم که فضای شهری باید آرامشبخش باشد و ایجاد
آرامش در شهر علیالخصوص در شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی هدفی واال و مهم است
که باید با اتخاذ رویکرد انســانمحوری در راه رســیدن به آن قدم گذاشت .رویکرد مجموعه
مدیریت شــهری انسانمحوری و ارزش نهادن به شأن و مقام انسان است و در پیش گرفتن
این رویکرد برخواسته از یک نیاز فطری بود که در شهر احساس میشود.
شیراز باید شبیه شیراز باشد

اســکندرپور در این نشســت با تأکیدی دوباره بــر اینکه بافت تاریخــی فرهنگی را ثروت
شــیراز میدانیم ،خاطرنشــان کرد :شهرداری شــیراز با در پیش گرفتن این رویکرد درصدد

اســت بافت تاریخی دوباره تبدیل به مرکز هویت و فرهنگ شــیراز شــود ،چهبسا بسیاری
از آســیبهای اجتماعی موجود در این بافت ناشــی از در جریان نبودن زندگی در آن است،
ازایــنرو باید دوبــاره روح زندگی به بافت تاریخی فرهنگی شــیراز دمیده و با احیای دوباره
نظام اجتماعی در این بافت ارزشــمند بسیاری از مســائل اجتماعی آن مدیریت و حل شود.
وی افزود :بارها اعالم کردهام که شــیراز باید شــبیه شــیراز با پارامترهای هویتی مختص
به خود باشــد نه شــبیه هیچیک از شــهرهای ایران و جهان .شــیراز اصیــل همان بافت
تاریخــی فرهنگی با طراحی ویژه شــامل عناصر فرهنگی و مذهبی اســت که یک فرهنگ
غنی و رفتار اجتماعی را طی ســالها شــکل داده حتی فرهنگ آرام بــودن حاکم بر رفتار
اجتماعی شــیرازیها نیز برگرفته از آرامش شــهری بافت تاریخی و شهرســازی خاص آن
است.
اســکندرپور با بیان اینکه اگر امروز شــعار «شیراز باید شبیه شیراز باشد» به خواست عمومی
شــهروندان تبدیل شود ،آنگاه اعتبارات ،سرمایهگذاریها و توجه مجموعه مدیران شهری به
ســمت بازآفرینی فضاهای فرهنگی و تاریخی شــیراز همچون میدان توپخانه ،محور عرفان
و توســعه پیاده راهها معطوف میشــود ،گفت :پروژه پیاده راه محور عرفان از دروازه قرآن تا
دروازه اصفهــان که هماکنون مرحله مطالعاتی آن به پایان رســیده اســت ،عالوه بر اینکه
بازآفرینی یک محــور تاریخی و فراهمکننده فضایی برای تعامل و قدم زدن شــهروندان و
گردشــگران است ،منجر به احیای دوباره بازار وکیل شــمالی نیز میشود .همچنین با اتمام
این پروژه شهروندان و مســافران میتوانند مسیر دروازه قرآن تا حرم مطهر شاهچراغ (ع) را
پیاده طی کنند .شهردار شیراز خطاب به حاضرین در نشست علمی ـ تخصصی «هویت محله
ایرانی» گفت :در راستای بازآفرینی شهرسازی اصیل شیراز دست تمام متخصصان ،اساتید و
دانشجویان را به گرمی میفشاریم و از طرحهای تخصصی و نظرات قابلاجرای آنها استقبال
میکنیم.

مطالبات شهرداری شیراز از دستگاههای اجرایی با استفاده از تهاتر تسویه میشود

نقطه عطف بهرهبرداری از خط دو مترو

فارس به شهرداری شیراز از طریق تهاتر با بانک صادرات پرداخت شود
که باید مدیران دستگاههای اجرایی از این فرصت هر چه سریعتر بهره
ببرند .تاجگردون در جمع مدیران و ذیحســابان دستگاههای اجرایی
اظهار داشــت :در راستای اســتفاده بهینه و حداکثری ظرفیت قانونی

مندرج در بند «و» تبصره  5قانون بودجه ســال  ،1397به دولت اجازه
داده شــده که در صورت درخواست متقاضیان ،مطالبات قطعی آنها تا
پایان ســال  1395با بدهی آنها به بانکها و مؤسســات غیردولتی از
طریق تســویه بدهیهای بانکها و مؤسســات اعتباری غیر بانکی به

بانک مرکزی با انتشــار اسناد تسویه خزانه ،تســویه کند .وی با بیان
اینکه در همین راستا با عنایت به پیگیریهای صورت گرفته شهرداری
شیراز جهت استفاده از این ظرفیت قانونی ،دستگاه بدهکار به شهرداری
شــیراز میتوانند از طریق تهاتر با بانک صادرات مطالبات شهرداری را
تســویه کنند ،افزود :با توجه به کمبود منابع و شرایط دستگاه اجرایی و
سازمانها اســتفاده از این ظرفیت قانونی بدون کسر از منابع و بودجه
عمومی بهعنوان یک فرصت ویژه جهت پرداخت بدهی (شــامل ماده
 ،77ماده  ،100عوارض ســاختمانی و عوارض نوســازی) آن دستگاه
اجرایی یا سازمان به شهرداری شیراز تلقی میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس با بیان اینکه سهمیه
بانک صادرات کشــور برای انجام این تهاتر  8هزار میلیارد تومان است
که با رایزنی که با مدیر بانک صادرات انجام شــده اســت یک بخشی
از این ســهمیه تا پایان این هفته برای استان فارس حفظ خواهد شد،
گفت :مدیران دســتگاههای اجرایی که بدهی به شهرداری شیراز دارند
هر چه ســریعتر بدهی خود را در مرکز بدهیها ثبت کنند تا از طریق
تهاتر این بدهیها تســویه شــود .وی با بیان اینکــه این یک فرصت
مناســب برای استان فارس اســت تا از این طریق ،بدهی دستگاههای
اجرایی به شــهرداری که حدود  300میلیارد تومان اســت تسویه شود
و از ســوی دیگر بدهیهای شــهرداری به بانک صادرات نیز تســویه
میشود ،خاطرنشــان کرد :مطمئن باشید که با این اقدام نهتنها بدهی
شــما به شهرداری تسویه میشود بلکه توسعه حملونقل شهری شیراز
را به دنبال دارد.
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همایش روز ملی حملونقل عمومی در شیراز برگزار شد

رفع مشکل ترافیک با استفاده از راهحلهای نرمافزاری و سختافزاری

،،

در حوزه حملونقل و
ترافیک بیش از انجام
اقدامات سختافزاری
همچون ساخت
تقاطعات و تعریض
معابر نیازمند اقدامات
نرمافزاری در حوزه
هوشمند سازی ترافیک
و توسعه فرهنگ
شهروندی هستیم

،،

،،

مسئله حل ترافیک
در سازمان عمران
و افزایش ساخت
پلها و تقاطعها حل
نمیشود و رفع مشکل
ترافیک در حوزه
فناوری و هوشمند
سازی است .برای
رفع مشکل ترافیک
باید مدیریت واحد
شهری ایجاد و
از طریق خدمات
الکترونیک اقدام شود

،،

،،

در هفتماهه نخست
امسال نسبت به
مدت مشابه سال
گذشته تلفات سوانح
ترافیکی درونشهری
 ۲۳درصد کاهش
یافته است و هدف
بلندمدت ما رسیدن
به سالی بدون تلفات
سوانح ترافیکی است.
برنامههای حملونقل
ایمن و انسانمحور
در  ۸محور اصلی
برنامهریزی
شده است

،،

شهردار شــیراز با تأکید بر اینکه هدف نهایی شهرداری
تأمین رفاه و افزایش کیفیت زندگی شــهروندان اســت،
گفــت :انجام اقدامات هرچند جزئی در حوزه حملونقل و
ترافیک چون بهصورت مستقیم با روح و روان شهروندان
ســروکار دارد ،میتواند تأثیــرات مثبت یا منفی بر میزان
رضایت آنهــا بگذارد .حیــدر اســکندرپور در همایش
روز ملی حملونقل عمومی با اشــاره بــه اینکه امروز در
کالنشهرها با مشــکل پیچیدهای به نام ترافیک روبهرو
هســتیم ،عنوان کرد :تجارب گذشــته نشان میدهد که
رفع مشــکل ترافیک به ترکیبی از راهحلهای نرمافزاری
و ســختافزاری نیاز دارد .شهردار شیراز با تأکید بر لزوم
فرهنگســازی و آموزش فرهنگ ترافیک به شهروندان
در ســنین مختلف ،گفت :در حوزه حملونقل و ترافیک
بیش از انجام اقدامات ســختافزاری همچون ســاخت
تقاطعات و تعریض معابــر نیازمند اقدامات نرمافزاری در
حوزه هوشمند سازی ترافیک و توسعه فرهنگ شهروندی
هســتیم .وی با اشــاره به تفاوت رفتار شهروندان هنگام
اســتفاده از مدلهای مختلف حملونقل افــزود :باید با
برنامهریزی و فرهنگســازی جایگاه ویــژه را به ناوگان
حملونقل عمومی بدهیم تا شــاهد تغییر رفتار اجتماعی
شهروندان هنگام اســتفاده از این وسایل باشیم .شهردار
شیراز با بیان اینکه رفتار شهروندان بر اساس برنامههای
اجراشده تعریف میشــود ،عنوان کرد :بهعنوانمثال این
تفاوت را میتوان در رفتار شــهروندان هنگام استفاده از
مترو و اتوبوس مشاهده کرد.
امروزه در شهرهای بزرگ حملونقل عمومی
محور توسعه شهر است

رئیس شورای شهر شــیراز نیز در این همایش گفت :به
دلیل اقدامات اشــتباه گذشــته در بخش ترافیک شاهد
کاهش اســتفاده از حملونقل عمومی هستیم و در مقابل
آن اســتفاده از خودروهای تکسرنشــین افزایش یافته
اســت .سید احمدرضا دستغیب با بیان اینکه ساخت پلها
و تعریض خیابانها منجر به حضور بیشــتر خودروها در
سطح شهر شده اســت ،گفت :امروزه در شهرهای بزرگ

شهرراز  /پرسش بسیار مهمی که ذهن بسیاری از مدیران
و طراحان شهری را در ادوار مختلف به خود مشغول کرده
این اســت که ساختار شهرها باید چگونه باشد؟ بر اساس
مطالعات صورت گرفته و تجارب بهدست آمده شهرهای
ایدهآل برای سکونت ویژگیهای بسیاری دارند که برای
تشریح هر یک از آنها نیاز به گزارشی مفصل است .در این
رابطه اما یکی از جدیدترین ویژگیهایی که برای شهرها
مطرح میشــود« ،پیادهمحور» بودن آنهاســت .تاکنون
طراحی بسیاری از شهرهای جهان بهگونهای بوده است
که رفتوآمد خودروها در آنها با ســهولت بیشتری انجام
پذیرد .جادههای عریــض ،پیادهروهای باریک ،فضاهای
سبز پراکنده و محوطههای پارکینگ چندهزارمتری همه
و همه شــهرها را به مکانهایی دوســتدار خودرو تبدیل
کرده است .خودروها که زمانی برای سهولت رفتوآمد و
بهرهمندی از آزادی بیشتر طراحی شده بودند ،این روزها
به منبــع اصلی آلودگی هوا ،اتــاف وقت و تهدید جان
انسانها تبدیل شــدهاند .امروزه بیش از نیمی از جمعیت
جهان در شــهرها زندگی میکنند .شهرهایی که ساکنان
آنها تا حد زیادی به ماشــینها وابســتهاند .اما زمان آن
فرا رســیده اســت تا با بازطراحی شهرها ،ســاختار آنها
بهگونهای شــود که اولین انتخاب افراد برای ســفرهای
درونشهریشــان «پیادهروی» باشد .در این رابطه جف
اسپک ،طراح و برنامهریز با ســابقه حوزه شهری کتابی
را با عنــوان «شــهر پیادهمحور :چطور مراکز شــهری
میتوانند آمریکا را نجات دهند» نوشــته است که در آن
بهطور مفصل ویژگی و قدمهای دســتیابی به شهرهای
«پیادهمحور» را تشریح کرده است.
پیــادهروی ،قدیمیترین و شــاید ابتداییترین شــکل
حملونقل انسانها است .بسیاری از ما روزانه در سفرهای
خود از این روش استفاده میکنیم .در واقع هرکسی برای
رسیدن به خانه و محل کار یا به منظور ورزش و تفریح ،در
مسافتهای کوتاه یا طوالنی اقدام به پیادهروی میکند؛
بنابراین رســیدن به درکی کامل از مفهوم «پیادهروی»
میتواند کمک بسیاری در تغییر شهرهایمان به محلهایی
پیادهمحــور کند .اگر دنبــال شــهرهای «پیادهمحور»
هســتیم باید در طراحیهای شــهری تجدیدنظر شود.
بر این اســاس بایــد ،پهنه اختصاص یافتــه به کاربری
ساختمانها و مجتمعهای ساختمانی و تجاری ،کوچکتر
و خیابانهای مختص تردد خودروها ،باریکتر شــوند و
فضاهای بیشتری در اختیار دوچرخهسواران و افراد پیاده
قرار گیرد .در واقع امروزه عوامل متعددی باعث شــدهاند

برنامههای حوزه حملونقل بر اســاس شعار
شهر انسانمحور است

حملونقل عمومی محور توســعه شــهر است و در شهر
انســانمحور باید شــاهد تعریض پیادهروها و توجه ویژه
به حملونقل عمومی باشیم .رئیس شورای اسالمی شهر
شــیراز خاطرنشان کرد :مســئله حل ترافیک در سازمان
عمران و افزایش ســاخت پلها و تقاطعها حل نمیشود
و رفع مشکل ترافیک در حوزه فناوری و هوشمند سازی
است .برای رفع مشکل ترافیک باید مدیریت واحد شهری
ایجاد و از طریق خدمات الکترونیک اقدام شــود .رئیس
شورای شهر شیراز گفت :بار دیگر تأکید میکنم که شهر
را باید برای ضعیفترین اقشار همچون کودکان ،معلوالن
و سالمندان بسازیم چون اگر این اقشار بتوانند از خدمات
شهر استفاده کنند ،آنگاه سایر شهروندان نیز میتوانند از
خدمات شهری استفاده کنند.
توجه به حوزه حملونقل باعث افزایش کیفیت
زندگی شهروندان میشود

رئیس کمیســیون حملونقل و ترافیک شورای اسالمی
شــهر شــیراز نیز در همایش روز ملی حملونقل گفت:

توجه به حوزه حملونقل باعــث افزایش کیفیت زندگی
شهروندان میشــود .نواب قائدی خاطرنشان ساخت :در
گذشته حوزه معاونت حملونقل به یک موضوع حاشیهای
و غیرضروری تبدیل شــده بود و دغدغه مدیران شهری
نبود اما در شــورای پنجم و مدیریت شــهری برآمده از
این شــورا ،تالشهــای متعددی در راســتای پررنگتر
کردن نقــش معاونت حملونقل و ترافیک انجام شــده
است .وی با انتقاد از نســنجیدن مسائل ترافیکی هنگام
صدور مجوزهای مربوط به کاربریهای مختلف همچون
ادارات ،مدارس و ...افزود :برای داشتن شهری که آرامش
را برای شــهروندان فراهم کند ،نیازمند مشــارکت همه
حوزهها علیالخصوص اصناف هستیم .رئیس کمیسیون
حملونقل و ترافیک ضمن اشاره به لزوم همراهی پلیس
راهور برای اعمال قوانین ترافیکی گفت :انتظار میرود در
شهر شیراز بهعنوان قطب الکترونیک کشور شاهد حضور
نیروهای پلیس در ســطح شهر نباشیم بلکه با استفاده از
دوربینهای نظارت ترافیک و حضــور در مرکز ترافیک
اعمال قانون صورت گیرد.

پیادهمحوری جایگزین بزرگراه در کالنشهرها

افراد جامعه به استفاده از خودروهای خود و کنار گذاشتن
عادت پیادهروی تشویق شوند .جف اسپک در کتاب خود
 ۹عامل را برای رسیدن به شهرهای «پیادهمحور» معرفی
کرده که به این شرح است:
کنار گذاشتن ماشینها

در اولویت قرار دادن خودروها برای سفرهای درونشهری
صدمات جبرانناپذیری به شــهرها وارد ســاخته است.
بخشــی از این امر به آن خاطر اســت که مهندســان و
مدیران شــهری یک واقعیت را نادیده گرفتهاند :افزایش
ظرفیت جادههای درونشهری عالوه بر اینکه به کاهش
حجم ترافیک کمک نخواهد کرد ،بلکه باعث افزایش آن و
تشویق به استفاده بیشتر از خودرو نیز خواهد شد .از طرفی
دیگر تقاضای القایی ناشی از ساخت جادهها تنها محدود
به آزادراهها نمیشود ،بلکه در مناطق مرکزی شهرها و در
محلهای مسکونی نیز جایگزین کردن خیابانها بهجای
فضاهــای پیادهروی میتواند بــه افزایش حجم ترافیک
منجر شــود .یکی از راهکارهایی که برای کاهش حجم
ترافیک و استفاده از خودروی شخصی ارائه میشود وضع
«عوارض ازدحام» برای کنتــرل جریان ترافیک خودرو
در معابر شــلوغ است .گرچه تجارب استفاده از این روش
در برخی از شــهرها موفقیتآمیز بوده است ،اما برقراری
تعرفههای ترافیکی راهحلی کوتاهمدت محسوب میشود.
در ایــن رابطه یکی از راهکارهای بلندمدت و پایدار برای
تشویق به اســتفاده کمتر از خودروی شخصی و انتخاب
پیادهروی در سفرهای روزانه ،توسعه فضاهای مناسب و
منحصر به پیادهروی و دوچرخهسواری است.
حمایت تمامعیار از پیادهروی

افزایش و بهبود وضعیت جادههای شــهری بهطور قطع
باعث افزایش حجم ترافیک و ســرعت خودروها خواهد
شــد؛ بنابراین در راســتای حرکت بهســوی جادههای
کمترافیــک و تشــویق افراد به پیادهروی و اســتفاده از
حملونقل عمومــی باید در شــهرها ،جادههایی باریک
(کوچکراه) و دوطرفه جایگزین بزرگراهها و خیابانهای
یک طرفه شــوند .در این رابطه جفاســپک به دو نکته
جالب در کتاب خود اشاره میکند :نخست او معتقد است
که در برخی از خیابانها باید عالئم و توضیحات جادهای
برداشته شــوند؛ چراکه خود رانندگان تشخیص میدهند
زمانی که احتمال بروز حادثه وجود دارد ،باید سرعت خود
را کاهش یا مســیر خود را تغییر دهنــد؛ دوم ،او با ایده

پارکینگهای کنار جادهای موافق اســت؛ چرا که معتقد
است ماشــینهای پارکشــده کنار خیابانها میتوانند
عابران پیاده را از خطرات ترافیک جادهای محفوظ بدارند.
شکلدهی فضاها

فضاهای شــهری باید بهگونهای طراحی شوند تا عابران
پیاده در شــرایط جوی و محیطی مختلف راغب باشــند
روش پیــادهروی را برگزینند .در واقــع امنیت و آرامش
شــهروندان در طول مســیر پیــادهروی از نکات مهمی
است که در انتخاب آنها در روش رسیدن به مقصد بسیار
اثرگذار است.
کاشت درخت و ایجاد فضای سبز

بر اســاس تحقیقات صورتگرفته ،حجــم درختان کنار
جــادهای با کاهش تعداد تصادفات رابطه مســتقیم دارد.
با این حال برخی از مســووالن حملونقل عمومی ادعا
میکنند که درختان کنار جاده باعث محدود کردن میدان
دید میشــود .در این رابطه جف اســپک در کتاب خود
مینویســد که کاشت درختان در فضاهای شهری عالوه
بر کاهش تصادفات جادهای مزایای بیشمار دیگری نیز
دارد .برخی از این ویژگیها عبارتند از :خنککننده طبیعی،
کاهنده آلودگی هوا و تقاضای انرژی برای دســتگاههای
تصفیه ،کاهش اثرات توفانها ،سیالبها و. ...
ساختمانهایی با ظاهر چشمنواز

عالوه بر محیط امن و آرام ،فضاهای پیادهروی چشمنواز
که توجه عابــران را به خود جذب میکنــد میتواند به
گرایش افراد به پیــادهروی کمک کند .درواقع این مورد
بیشــترین وابســتگی را به طراحی دارد .ساختمانهای
مســکونی ،اداری و تجاری شکیل با پنجرههای تمامقد
رو به پیادهروها و درحالیکه کــه تمام جزئیات معماری
در آنها رعایت شــده ،میتواند بــرای عابران منظرهای
دلنشین بیافریند.
حجم مناسب پارکینگها

وجود جای پارک کافی ،باعث تشویق افراد به استفاده از
خودروی شخصی خواهد شد .در حال حاضر در برخی از
شهرهای جهان مازاد عرضه بسیاری برای جاهای پارک
وجود دارد ،جاهای پارکی کــه قیمتگذاری آنها کمتر
از حد معقول اســت .بخشی از این مازاد عرضه به خاطر
قوانین الزامآوری اســت که حداقل تعداد پارکینگ برای

معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شیراز نیز در این
همایش گفت :تمام برنامههای این حوزه در ســال  ۹۷بر
اساس شــعار شهر انســانمحور و تردد ایمن شهروندان
برنامهریزی شــده و در حال اجرا است .مجتبی زوربخش
اظهار کرد :در هفتماهه نخســت امسال نسبت به مدت
مشابه سال گذشته تلفات سوانح ترافیکی درونشهری ۲۳
درصد کاهش یافته اســت و هدف بلندمدت ما رسیدن به
سالی بدون تلفات سوانح ترافیکی است .وی با بیان اینکه
برنامههــای حملونقل ایمن و انســانمحور در  ۸محور
اصلی برنامهریزی شــده اســت ،افزود :مدیریت تقاضای
سفر ،توسعه حملونقل غیر موتوری ،افزایش ایمنی معابر،
ارتقای فرهنگ ترافیک و توسعه عالئم ترافیکی ازجمله
محورهای  ۸گانه است که در دستور کار قرار دارد.
زوربخــش بیان کرد :پیگیــری و انعقاد قــرارداد اجرای
ترامــوا در سیســتم حملونقل نوین بهعنوان سیســتم
حملونقل پاک ،اجرای  ۵۵کیلومتر مسیر دوچرخهسواری
و بهرهبــرداری  ۲۲کیلومتر از این مســیر به مناســبت
دهه فجر ،بازنگری خطوط اتوبوسرانی ،توســعه سامانه
هوشــمند کنترل ترافیک و مدیریت مکانیزه حملونقل
( ،)BMSتوســعه سیســتمهای ثبت تخلفات با رویکرد
کاهش تخلفــات ،پیگیری و تکمیل طرح جامع مطالعات
حملونقــل و ترافیک تا پایان ســال ،انجــام مطالعات
ترافیکی و اجرای برنامههای آموزش فرهنگ شهروندی
ازجمله اقدامات این معاونت است .اصالح نقاط حادثهخیز
با همکاری پلیس راهور در راستای افزایش ایمنی ،توسعه
و تکمیل تابلوهای هدایتکننده مسیر در دستور کار قرار
گرفته اســت .در همایش گرامیداشت روز ملی حملونقل
از فعالین این عرصه تجلیل شد .همچنین در مراسم ویژه
وزارت کشــور که همزمان بــا روز حملونقل و با حضور
دکتــر رحمانی فضلی وزیر کشــور برگــزار از حمیدرضا
خمیرگران راننده ناوگان حملونقل بار کشــور و سازمان
حملونقل بار درونشهری شهرداری شیراز تقدیر به عمل
آمد.

ســاختمانها مشخص کردهاند .در این رابطه کارشناسان
و طراحــان حوزه شــهری پیشــنهاد میکننــد تا برای
مجموعهای از ســاختمانها یــا مجتمعهای اداری یک
پارکینگ مشترک احداث شود .همچنین پیشنهاد میشود
تا قیمتگذاری جاهای پارک در ســطح باالتری صورت
گیرد بهخصوص پارکینگهایی کــه از موقعیت ویژهای
برخوردارند.
حملونقل مناسب

همانگونه که شــهرهای «پیادهمحــور» از حملونقل
مناســب بهره میبرند ،شــبکه حملونقلی نیز کام ً
ال به
ویژگی «پیادهمحوری» وابســته است .یکی از مثالها در
این زمینه ،تجربه ناموفق احداث قطارهای برقی ســطح
شــهر در داالس آمریکا اســت .در ایــن رابطه عواملی
همچون تراکم پایین سکونت ،حجم باالی جاهای پارک،
مســیرهای پراکنده در مناطق پرازدحام شهری ،خدمات
ناکافی و نبود اســتفاده ترکیبی از فضاها باعث شکست
چنین پروژهای شد؛ بنابراین همزمان با توسعه حملونقل
عمومی ،باید محرکهای استفاده از حملونقل شخصی،
محدود شود و تغییر فاز حرکت در شهرها ،درنهایت ،پیاده
محوری را هدف قرار دهد.
استقبال از دوچرخهها

آمستردام شــهری اســت با جمعیت  ۷۸۳هزارنفری که
روزانه چهارصد هزار نفر از ساکنان آن از دوچرخه استفاده
میکننــد .یکــی از قدمهایی که درزمینهی رســیدن به
شــهرهای «پیادهمحور» باید برداشته شود ،تالش برای
فراگیر کردن فرهنگ دوچرخهســواری اســت .با فراگیر
شدن دوچرخهسواری در شهرها ،شاهد کند شدن ترافیک
جادهای خواهیم بود؛ بنابراین جف اســپک در کتاب خود
به مدیران شهری پیشــنهاد میکند تا بهجای استفاده از
خطوطی باریک و مجزا در کنار جادهها ،جادههای اصلی در
اختیار دوچرخهسواران قرار گیرد؛ چراکه در این حالت افراد
رغبت بیشتری به استفاده از دوچرخه نشان خواهند داد.
استفاده ترکیبی

بر اســاس تحقیقــات صــورت گرفته ،شــهرهایی که
اســتفادههای متنوع از فضــای محلهها دارنــد ،بهطور
معناداری آمــار پیادهروی در آنها باالتر اســت .در این
شهرها ،شبکه ترکیبی از حملونقل عمومی و پیادهروی،
برای عبور و مرور ساکنان تدارک دیدهشده است.
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پیام تسلیت شهردار شیراز بهمناسبت
درگذشت پدر قاسم مقیمی

شهردار شــیراز طی پیامی درگذشت پدر دکتر قاسم مقیمی
نماینده شــورای اســامی شهر شــیراز را تســلیت گفت .حیدر
اســکندرپور آمده است« :بســماهلل الرحمن الرحیم .اناهلل و اناالیه
راجعون .جناب آقای دکتر قاســم مقیمی نماینده محترم مردم در
شــورای اسالمی شهر شیراز .ضایعه درگذشــت پدر بزرگوارتان،
مرحوم حاج مأل حســینعلی مقیمی موجب تأثر خاطر ما مجموعه
مدیریت شهری و شهروندان شیراز گردید .اینجانب به نمایندگی
از شهروندان و خانواده بزرگ شهرداری شیراز مصیبت وارده را به
جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند
منان برای ایشان رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان شکیبایی،
سالمتی و طول عمر با عزت را خواستارم».

مدیریت هوشمند ترافیک ازجمله راهکارهای حل مشکالت ترافیکی شیراز است

«آیندهنگری» مؤلفهای مهم در حوزه حملونقل و ترافیک
شهردار شــیراز با تأکید بر اینکه نگاه سنتی در حوزه
حملونقل باید به پایان برســد ،گفــت :حملونقل
عمومــی از مهمترین الزامات زندگی شــهروندی و
ضامن ارتقای کیفیت زندگی شــهری است ازاینرو
باید بــا فراهم کردن دانش و فنــاوری روز و تزریق
نگاه نو ایــن حوزه را متحول و دغدغه شــهروندان
را رفع کرد .حیدر اســکندرپور در بازدید از ســازمان
مدیریــت حملونقل مســافر شــهرداری شــیراز
آیندهنگری را مؤلفهای مهــم در حوزه حملونقل و
ترافیک دانســت و افزود :مدیریت هوشمند ترافیک
ازجمله راهکارهای حل مشــکالت ترافیکی شــهر
شــیراز و ازجمله برنامههای محوری برای توســعه
این کالنشهر است ،در این راستا مجموعه مدیریت
شــهری آمادگی کمک به این حوزه را دارد .شهردار
شــیراز با بیان اینکه هوشمندســازی ترافیک هزینه
کمتر و اثربخشی بیشتری نسبت به اجرای پروژههای
عمرانی دارد ،افزود :ساخت پل و تقاطع مشکل شهر را
بهطور موقت رفع میکند ،بنابراین باید در کنار انجام
اقدامات ســختافزاری به ســمت مدیریت هوشمند
ترافیک برویم .تغییرات نرمافزاری و هوشمندســازی
ترافیک اثرات مثبت و فوری بر ارتقای کیفیت زندگی

شــهروندان دارد و منجر بــه افزایش رضایتمندی و
تســهیل و تسریع تردد آنها در ســطح شهر شیراز
میشود.
اســکندرپور خطاب بــه کارکنان ســازمان مدیریت
حملونقل مســافر شهرداری شــیراز گفت :اگر 90
درصد از مأموریتهای این ســازمان هوشمند سازی
شــود ،آنگاه میتوانیم بگوییم که مســیر درستی را
پیمودهایم .ازاینرو باید با در پیش گرفتن این رویکرد
شاهد تخصیص اعتبارات بیشتر ،بهکارگیری نیروهای
متخصــص و تنظیــم برنامه زمانبنــدی بهمنظور
هوشمندسازی ترافیک باشیم .هوشمندسازی ناوگان
اتوبوسرانی در راســتای خدماترســانی دقیقتر و
مؤثرتر به شهروندان اســت و ازجمله مؤلفههای آن
میتوان به سیســتم اعالم زمان دقیق ورود و خروج
اتوبوس به ایســتگاهها ،مدیریت زمانبندی ســفر،
پرداخت الکترونیک هزینه ســفر بر مبنای پیمایش،
پایش اطالعات مســیرها و اصالح علمی آن اشاره
کرد.
وی تأکید کرد :ضروری است با برنامهریزی مناسب
جایگاه شغلی ،وضعیت رفاهی و میزان درآمد رانندگان
ناوگان حملونقــل عمومی درونشــهری افزایش

یابد و اشــتغال جوانان تحصیلکرده در این حوزه به
یک ظرفیت تبدیل شــود تا از سویی شاهد افزایش
رضایتمندی شهروندان از رفتار اجتماعی رانندگان و
از ســوی دیگر حل بخشی از مشکل اشتغال باشیم.
دســتیابی به این مهــم نیازمنــد مدیریت صحیح،
فرهنگسازی و برنامهریزی مناسب است.
شهردار شــیراز با اشــاره به اینکه از ابتدا تاکنون در
شــهرداری از معاونت حملونقل و ترافیک بهعنوان
یک مجموعه حاشــیهای و هزینهبر یاد شــده است،
افزود :تالش داریم به ایــن حوزه نگاهی تخصصی
داشــته باشــیم و آن را به یکــی از پایههای اصلی
شــهرداری تبدیل کنیم ،ازاینرو ضروری اســت که
نیروهای شــاغل در این حــوزه از تخصص و دانش
کافی برخوردار باشند .حیدر اسکندرپور تربیت نیروی
متخصص و مشــارکت کارکنان در اتخاذ تصمیمات
را مؤلفهای مهم در موفقیت یک ســازمان دانســت
و گفــت :بهکارگیری نیروهای جــوان ،متخصص و
تحصیلکرده و تلفیق آن با تجربه کارکنان و مدیران
باسابقه میتواند به سرمایهای عظیم برای شهرداری
شیراز تبدیل شود و بهرهوری سازمانی را ارتقا دهد.
رئیس سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری

شــیراز نیز در این بازدید عنوان کرد :این سازمان با
در پیــش گرفتن رویهای علمی اقــدام به راهاندازی
کمیتههــای مختلــف و تخصصــی در حوزههای
پایش ســفرهای درونشــهری ،فنی و مهندســی،
جمــعآوری اطالعــات ،بازنگری و اصالح شــبکه
سفرهای درونشــهری و ...کرده است .حسنشاهی
بر کوچکســازی و چابک سازی مجموعه مدیریت
حملونقل مســافر شــهرداری شــیراز تأکید کرد و
افزود :در این راســتا با رایزنیهای انجام شــده مقرر
شده است صدور پروانه تاکسیرانی به دفاتر پیشخوان
دولت واگذار شــود .وی با اشاره به لزوم حل مشکل
پول خرد برای پرداخت کرایه تاکســی خاطرنشــان
کرد :اقدامات الزم برای راهاندازی ســامانه پرداخت
الکترونیکی کرایه تاکســی اندیشیده شده است و با
توجه به چالشهای موجود در این حوزه باید به دنبال
توســعه خدمات کارت شــهروندی باشیم .همچنین
رئیس سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری
شیراز این نوید را داد که مشکل تأمین الستیک برای
ناوگان حملونقل عمومی برطرف میشود و گفت :در
این راستا بیش از چهار هزار حلقه الستیک بهقیدقرعه
بین رانندگان تاکسی توزیع میشود.

رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز:

ایدههای جدید در راستای توسعه فرهنگ شهروندی به کار گرفته میشود

رئیــس ســازمان فرهنگــی ،اجتماعی و ورزشــی
شهرداری شیراز در آئین پایانی کارگاه استاپ موشن
فرهنگ شــهروندی گفت :ایدههــای نوین با هدف
توســعه فرهنگ شهروندی در شــیراز به کار گرفته
میشــود .ابراهیم گشتاســبیراد اظهــار کرد :برای
کارهای گرافیکی و کارهــای مدرن گرافیکی مانند
نمونههایی که توســط دانشجویان ساخته شده است
و کارهای مشابهی از این نمونهها در گالریهای دنیا
وجود دارد زیرا اینها میتواند بهعنوان یک ایده جدید
موردتوجه قرار گیرد .گشتاســبیراد با اشاره به اینکه
کارگاه آموزشی ساخت استاپموشن پرچم شهروندی
در قالب ســه رنگ پرچم به موضوعات فضای سبز،
ترافیک ،ایمنی و آتشنشــانی ،پرداخته است ،اظهار
کــرد :این برنامه در تیرماه امســال با حضور  55نفر
از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته گرافیک
با همکاری موسســه آمــوزش عالــی آپادانا برگزار
و تعداد  25اثــر با موضوعات شــهروندی در قالب
تکنیک استاپ موشن تولید شد .به گفته وی استاپ
موشــن یکی از تکنیکهای زیرمجموعه پویانمایی
و در بحث تبلیغات یکــی از ابزارهای نوین تبلیغاتی
اســت که هزینــه آن کمتر از پویانمایــی و یکی از
روشهای توانمند و مفید برای تیزرهای تبلیغاتی در
بحث آگهیهای تبلیغاتی ،فیلمهای کوتاه آموزشی،
آگهیهــای تجاری و ...اســت و در ایــن کارگاه از
ظرفیتهای بومی شهر خودمان برای ساخت استاپ
موشــن استفاده کردهایم .گشتاسبی راد با بیان اینکه
کســی این کار را انجام میدهد باید به فرهنگ خود
نگاه کند و بین داشــتههای خود و آنچه دنیا عرضه
میکند تلفیق ایجاد کــرده و بتواند این خالقیتها
را بومیســازی کند ،خاطرنشــان کرد :دانشجویان
خالق ما باید بتوانند خالقیتهای خود را بر اســاس
داشتههای خود در قالب هنرهای مدرن عرضه کنند
چراکه این روشها میتواند برای شهروندان جذابیت
داشته باشد و فرهنگسازی کند .معاون شهردار شیراز
با اشاره به گسترش فزاینده فضای مجازی در دنیای
امروز ،تصریح کرد :امروزه فضای مجازی میتواند به

توسعه فرهنگ کمک کند و میتواند فرصت مناسبی
برای توسعه فرهنگ و انتشار پیام در سطح بینالمللی
باشد.
جایزه شــهروند نمونه ،برنامه کمیسیون
فرهنگی شورا

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی
شهر شــیراز نیز در آئین پایانی کارگاه استاپموشن
اظهار کرد :در برگزاری این کارگاه و ادامه روند آموزش
فرهنگ شهروندی از اقدامات خوب سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشــی شهرداری شیراز است .تنوری با
بیــان اینکه اقدامات ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شــهرداری شــیراز بهویژه در حوزه آموزش
وظایف شــهروندی در کشور پیشــتاز است ،تصریح
کرد :این برنامه هم یک ابتکار و عمل نوین اســت و
باید این امکان فراهم شود که در سایر کالنشهرهای
کشور با تبعیت از طرحهای مؤثر این مسیر ادامه پیدا
کند .اوبا اشاره به اینکه شورای پنجم در دوره فعالیت
خود کمیسیون حقوق شهروندی را ایجاد کرد ،افزود:
در این بخش شــورا به آمــوزش تکالیف و وظایف
شــهروندی میپردازد یعنی اینکه یک شــهروند در
ارتباط با جامعه چه تکالیفی دارد و آموزشهای الزم
ارائه میشود .تنوری با بیان اینکه امروزه بیشتر شاهد
تبلیغ و تکرار آموزش شهروندی هستیم ،عنوان کرد:

در شــهرداری که نهادی حاکمیتی است باید نظارت
دقیق نسبت به تضییع حقوق مردم توسط شهرداری
باشد اما تاکنون آنچنانکه بایدوشاید نهاد نظارتی در
شورای اسالمی تشکیل نشده و این برنامه ما هست
که این مهم با جدیت دنبال میشود.
تنوری بیــان کرد :یکی از برنامههای آتی شــورای
اسالمی شهر شــیراز جایزه شهروند نمونه است که
در کمیســیون فرهنگی اجتماعی ،آئیننامهای تحت
عنوان الیحه ،قراراســت به شــورا ،بــرای انتخاب
شهروند نمونه ارائه شود .در این جشنواره از نامآوران،
چهرههای علمی و نخبگان و غیره قرار است تجلیل
به عمل آید .در این برنامه جدید به انتخاب شهروند
نمونه پرداخته میشــود که الزامــ ًا چهرههای نامدار
نیســتند بلکه افرادی هســتند که نســبت به حفظ
میراث تاریخی و فرهنگی شــیراز و محیطزیست و
فضای سبز و غیره حساسیت دارند و به سایر وظایف
شهروندی خود بهخوبی عمل میکنند.
دانشــگاه بایــد بتوانــد در زمینــه
سیاستگذاریهای کالن هم همکاری کند

علی ناصری ،عضو شــورای اسالمی شهر شیراز ،نیز
در این آئین گفــت :برقراری ارتباط با نهادهای اداره
امور شــهرها ،الزمه دانشگاههای نسل چهارم است
و علمــی که بتواند هم قدرت و هم ثروت ایجاد کند

علمی کارآمد است و بخشــی از این علم به اقتصاد
هنر برمیگردد .وی با بیان اینکه دانشگاه باید بتواند
در زمینــه سیاســتگذاریهای کالن هم همکاری
کند ،تصریح کرد :بحث اقتصاد و اشتغال بزرگترین
مشکل امروز کشور است و وقتی اقتصاد هنر و اقتصاد
فرهنگ مطرح میشــود به این مسئله کمککننده
است .ناصری با اشاره به اینکه آمار تصادفات خیابانی
در شیراز زیاد است و تصادفاتی که درون شهر اتفاق
میافتنــد نهتنها منجر به فوت کــه منجر به معلول
شدن تعداد زیادی از همشهریان ما شده است ،بیان
کرد :انضباط ترافیکی و همچنین ایمنی و آتشنشانی
از موضوعات این کارگاه بوده و مواردی که بهخوبی
موردتوجه قرار گرفته الزمه زندگی در شــهری مانند
شیراز است.
مسیر برای حضور قشر جوان و دانشگاهی
در جامعه باز شود

رئیس دانشــگاه آپادانا شیراز ،نیز در این آئین با بیان
اینکه همکاری دانشگاه و صنعت ،شهرداری و سایر
ارگانهای مســئول امور شهر همیشــه آرزوی من
بوده است ،اظهار کرد :علم بهتنهایی کاری نمیکند
وقتی ارزش پیدا میکند که به عمل تبدیل شــود و
در خدمت مردم باشــد و بتواند مشکلی را حل کند و
انگیزهای ایجاد کند و آموزشــی به جامعه بدهد .وی
با اشــاره به اینکه برگزاری این برنامه با مشــارکت
شهرداری انجام گرفته است و جز با برقراری ارتباط
بین دانشــگاه و شهرداری میســر نبود ،خاطرنشان
کرد :اگر قرار اســت از نیروهای جوان استفاده شود
و مملکت ساخته شــود جز این مسیر راهی نیست.
رئیس دانشــگاه آپادانا شیراز بیان کرد :تقاضای ما از
مسئوالن که خودشان فارغالتحصیلهای دانشگاهها
هستند این است که مسیر را برای حضور قشر جوان
و دانشگاهی باز کنند تا جوانان بتوانند نیروی جوانی،
علــم و تخصص خود را به خدمــت جامعه بگیرند و
امیدواریم این کارگاه مقدمهای برای ارتباط بیشــتر
دانشگاه و شهرداری باشد.

شیراز مقام برتر کشور در ناوگان
حملونقل بار

ســازمان مدیریت حملونقل بار شــهرداری شیراز در بین
کالنشــهرها بهعنوان ســازمان برگزیده کشوری حملونقل بار
انتخاب شــد .رئیس ســازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری
شــیراز با اعالم این خبر گفت :با توجه به اقدامات صورت گرفته
طی ســالهای اخیر در این ســازمان همچون تهیــه و تدوین
انواع دســتورالعملها ،آئیننامههــا و ضوابط مرتبط با حملونقل
بــار ،پیگیری ایجاد بزرگترین پایانه و توقفگاه کشــور به لحاظ
وســعت ،پیگیری اجرای طرح تردد زمانــی و مکانی ناوگان بار
بهصورت مکانیزه توســط دوربینهای پالکخوان ســطح شهر،
اجرای طرح تخصیص ســوخت دیزل بر مبنای پیمایش و صدور
باربرگ الکترونیک ســازمان مدیریت حملونقل بار شــهرداری
شیراز بهعنوان سازمان برگزیده کشــوری حملونقل بار در بین
کالنشهرها انتخاب شد.
محســن حدیقه جوانی با بیان اینکــه حمیدرضا خمیرگران
راننــده ناوگان حملونقل بار مقام نخســت راننده برتر را در این
همایش کســب کرد ،افزود :امســال برای نخستین بار رانندگان
برتر حوزه حملونقل بار تجلیل شــدند و شــیراز مقام برتر کشور
در نــاوگان حملونقــل بار را به خود اختصــاص داد .وی میزان
رضایتمندی مشتریان از راننده ،حسن معاشرت و برخورد اخالقی
و اعتقادی ،آراستگی ظاهری ،رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی
و التزام عمل به آن ،دارا بودن پروانه اشتغال از سازمان حملونقل
بار و ...را از موارد انتخاب راننده نمونه برشــمرد و افزود :سازمان
مدیریت حملونقل بار انتخاب رانندگان نمونه را بهطور ســاالنه
برگزار میکند.

مشوقهای سرمایهگذاری باید در
سطح ملی به سرمایهگذار ارائه شود

رئیس ســازمان ســرمایهگذاری و مشــارکتهای مردمی
شهرداری شیراز گفت :مشــوقهای سرمایهگذاری باید در سطح
ملی و تضمینشده به سرمایهگذار ارائه شود .علیرضا شاهرخیان در
گفتگو با رئیس کمیسیون سرمایهگذاری ،کارآفرینی و گردشگری
شورای اسالمی شهر ســنندج عنوان کرد :در سرمایهگذاری امور
اجرایی پروژه ،انتقال فناوری و سایر امور مربوطه در حیطه وظایف
سرمایهگذار تعریف میشود لذا شــهرداری در بحث تأمین مالی
کمتر به فاینانس رو میآورد و تمایل بیشــتری به سرمایهگذاری
دارد .وی با اشــاره به فعالیتهای مشــابه کالنشهرها در بحث
فاینانس و اوراق مشــارکت افزود :از اشــتباهات شــهرداریها
کپیبرداری از فعالیتهای یکدیگر بدون بومیسازی است .رئیس
سازمان سرمایهگذاری و مشــارکتهای مردمی شهرداری شیراز
اظهار کرد :همکاری بــا صندوقها در این برهه اقتصادی که به
علت نوســانات ارزی ،ســرمایهگذار آورده ریالی خود را بهصورت
یکجا ارائه نمیکند بســیار کارساز است اما محدودیتهای بر سر
راه ارائه تضمین بانکی در فاینانس و ســرمایهگذاری از مشکالت
همکاری با سرمایهگذاران است.
شاهرخیان گفت :در راستای جذب سرمایهگذار در شیراز هماکنون
 6پهنه سرمایهگذاری در ارتفاعات و حومه ازجمله ارتفاعات دراک،
کوه نور و ...توســط ســازمان تعریف و برای جذب سرمایهگذار
برنامهریزی شــده است .وی با اشاره به تدوین برنامه استراتژیک
برای امر سرمایهگذاری در شیراز گفت :هماکنون برنامه پنجساله
دوم که از ســال  98آغاز میشود ،در شــورای اسالمی شهر در
دســت تصویب است .این برنامه دارای پنج محور کلیدی ازجمله
فرهنگی اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،زیستمحیطی و مدیریت
شهری و نهادی تعریف و بحث ســرمایهگذاری در زیرمجموعه
محور اقتصادی برنامه پنجساله آمده است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری ،کارآفرینی و گردشگری شورای
اسالمی شــهر ســنندج نیز در این دیدار اظهار کرد :توجه ویژه
بــه پروژههای ســرمایهگذاری در مباحث انرژی خورشــیدی در
شهرهایی مثل شــیراز و یزد الزم و ضروری است .گویلی گفت:
در سنندج طرحهای توسعه خورشیدی اعالم شده که شهروندان
با اســتفاده از پنلهای خورشــیدی مشــمول تخفیف عوارض
میشوند.
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صدای شهر
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گزارش تفصیلی «شهرراز» از شصتوششمین نشست صحن علنی شورای اسالمی شهر شیراز

روز طرحهای دوفوریتی و یکفوریتی
تاالر جلسات علنی ساختمان شورای پنجم شهر شیراز واقع در محله بینالحرمین،
حسین مالکی عصر دوشنبه گذشته شاهد یکی از طوالنیترین جلسههای علنی خود بود .آنچه سبب
شــد شصتوششمین نشست علنی شــورا ،پس از برگزاری یک مراسم تجلیل ،بررسی و موافقت با
لوایح پیشنهادی شهرداری و طرح یکفوریتی اعضای شورا ،برخالف رویه معمول به بعد از نماز مغرب

هم کشیده شود ،طرح دوفوریتی کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورا درباره نشریه شهرراز بود
که پس از دستور کارهای پیشبینیشده از قبل ،به هیئترئیسه شورا ارائه شد و بحثهای متفاوتی را
برانگیخت تا زمان بررســی این طرح دو ساعت بیش از مدتزمان مقرر ادامه یابد که در نهایت پس
از سخنان مخالفان ،موافقان طرح مذکور بعد از ویرایشهایی به تصویب رسید.

،،

اعضای شورا و
قائممقام شهرداری
شیراز از تالش رئیس
موکب احمدبنموسی
(ع) شهرداری
شیراز مستقر در
مرز بینالمللی
شلمچه ،دبیر ستاد
مردمی بزرگداشت
اربعین حسینی و
اعضای ستاد مردمی
بزرگداشت اربعین
حسینی سال ۹۷
مستقر در باغ جنت
تجلیل کردند

،،

،،

اعضای شورای
اسالمی شهر شیراز
الیحهی تشویقی
بازگشایی امالک
مورد مسیر طرحهای
عمرانی شهرداری با
توجه به محدودیت
منابع مالی شهرداری
و بهمنظور مدیریت
هزینه ،تعیین
اولویتها و ترغیب
مالکان امالک واقع
در مسیر طرحهای
عمرانی شهرداری را
تصویب کردند

،،

مشــروح مذاکرات اعضای شــورا برای طرح
دوفوریتی نشریهی شهرراز

رئیس کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشــی شورای
پنجم در آغاز بررســی این طــرح توضیح داد :با توجه به
پیشــنهاد اعضای کمیســیون بهویژه جنــاب آقای دکتر
موسوی ،مصوبه دوره ســوم شورای اسالمی شهر درباره
هفتهنامه شهرراز به دلیل نیاز به بازنگری و تذکر نهادهای
نظارتی غیر از شورا در ارتباط با مواردی که یک مورد آن
نداشــتن مدیرمسئول در یک سال گذشته بود و ازآنجاکه
اعضای شورا بهعنوان ناظر بر شهرداری هستند ،بازنگری
در مصوبه قبلی شورای سوم در دستور کار کمیسیون قرار
گرفت و با پنــج رأی موافق و یک رأی مخالف تصویب
شد .رئیس شــورای شهر از تنوری میخواهد که به علت
دو فوریت اشــاره کند .احمد تنوری میگوید« :فوریت آن
به دلیل این اســت که در پنج ماه اخیر یعنی از هفته اول
شــهریور تا االن بنده میدانم که شورای سیاستگذاری
این نشــریه تشکیل نشده است و اینکه بنده و چند عضو
دیگر [شــورا] بر چاپ متن مذاکــرات صحن علنی بارها
شفاه ًا و کتب ًا تأکید کردیم که متن مذاکرات در این نشریه
منتشر شــود ،همچنانکه متن مذاکرات مجلس شورای
اسالمی هم در روزنامه رسمی کشور کلمه به کلمه منتشر
میکند».
سید احمدرضا دستغیب میگوید« :حاال ضرورت دو فوریت
آن را بگوییــد ».تنوری« :ضرورت دارد که زودتر مباحثی
که اتفاق میافتد ،منتشــر شود ».دســتغیب« :موافقان و
مخالفان دو فوریت میتوانند اظهارنظر کنند».
ســولماز دهقانی رئیس کمیســیون گردشگری و زیارت
شورا در جایگاه هیئترئیسه دست باال میبرد« :من اص ً
ال
متوجه ضرورت دوفوریتی بودن این طرح نشــدم .هرچند
که اشکاالتی به متن این طرح دارم .فکر میکنم ما صبح
امروز در کمیســیون فرهنگی درباره درج مذاکرات شورا
تصمیم گرفتیم این موضوع در شــورای سیاســتگذاری
که قرار اســت تشکیل شود ،مطرح شــود .آقای تنوری
شــما متن مصوبه را تغییر دادید ».دستغیب نیز میگوید:
«متن مصوبه تغییر کــرده .من هم خودم بودم .متن این
نیســت .قرار شــد متن مذاکرات و تذکرات در شــورای
سیاســتگذاری [نشریه شهرراز] تصمیمگیری شود و من
هم بدون توجه به این تغییر امضاء کردم متأسفانه».
تنوری میگوید« :فایل صوتی جلســه هســت .من فکر
نمیکنم فایل صوتی جلســه ایــن را بگوید .من با اجازه
شــما آن را منتشــر میکنم ».دهقانی« :مــن دلیل این
موضوع را متوجه نمیشــوم که چرا موردی که صبح در
کمیسیون تصویب کردیم عصر همان روز بخواهیم آن را

بهصورت دوفوریتی به جلسه علنی بیاوریم؟ این چه معنی
میدهد؟» تنوری« :حاال چرا باید آن را عقب بیندازیم؟»
دهقانی« :حاال ما فقط معطل همین مورد ماندهایم؟»
دستغیب» :هرکه موافق دو فوریت این طرح است ،اعالم
نظر کند ».تنوری« :فوریت آن این است که یک روز هم
اگر زودتر به تصویب رســد به نفع شــورا و سیاستهای
شفافسازی شوراســت .اینکه گفته میشود [مذاکرات
شورا] در ســایت و فایل صوتی هست آیا تمام جامعه ما
و تمام اقشــار جامعه ما ســر در گوشی و فضای مجازی
دارند؟ بههرحال بخشــی از جامعه ســروکاری با فضای
مجــازی ندارند ».دهقانی« :بخش زیــادی از جامعه هم
روزنامهخوان نیســتند ».تنوری« :بههرحال این قسمت
مکتوب باید چاپ شود ،اگرچه ممکن است در بخشهایی
از شهرداری و شورا هراسی وجود داشته باشد .دوم اینکه
ترکیب شورای سیاستگذاری به صالح شهروندان است
که به این نحو هرچه ســریعتر باید اصالح شود .سومین
ضرورت بحث انتشار مصوبات شوراست که در اینجا آمده.
در حال حاضر انتشــار مصوبات شورا فقط در کتابهایی
چاپ میشــود که بهواقع در کتابفروشیها در دسترس
نیســت .متن مصوبات منتشرشــده بهغیراز اتاقهای ما
و جاهــای خاص کجا موجود اســت؟ وقتی محدود چاپ
میشــود ایجاد رانت میکند ،اما وقتی در نشــریه چاپ
میشــود ،همهجــا و در کتابخانهها و فرهنگســراهای
شــهرداری که آرشیو میشود ،در دســترس است .پس
هرچه زودتر این مصوبه به نتیجه برســد هم به نفع شورا
هم به نفع شهرداری و هم به نفع شهروندان است».
ســپس دســتغیب به قائممقام شهردار اشــاره میکند:
«شهرداری بفرمائید ».اســماعیل ارزانی میگوید« :من
متوجــه علت دو فوریت این طرح نشــدم؛ زیرا این طرح
مستلزم بحثهای بسیار طوالنی است که ما هم روی آن
بحث داریم .بعضی از نکات گفتهشده هم اغلب برخالف
قانون و در قانون هم مشخص شده است .به نظر من اگر
این طرح در کمیســیون فرهنگی و کمیسیونهای دیگر
شــورا هم بررسی شود ،ممکن است به نتیجه برسد و بعد
از بازگشــت به صحن در اینجا هم چکشکاری شود .به
نظر من با این ترتیبی که در متن طرح نوشتهشده اعضای
شورا عم ً
ال مجری و اجراکننده میشوند و این خود سبب
بروز مشــکالتی میشود ».دستغیب« :ما دو فوریت آن را
به رأی میگذاریم و درصورتیکه رأی آورد بایستی ادامه
جلســه را داشته باشیم ،با توجه به اینکه وقت اذان است
باید نیم ساعت ما نماز بخوانیم و تنفسی کنیم و بعد ادامه
بحث را دنبــال کنیم زیرا به احترام نماز نمیتوانیم بحث
را ادامه دهیم؛ بنابراین دو فوریت را به رأی میگذاریم.

رئیس شــورا ســپس میگوید« :درباره طرح دوفوریتی
پیشنهاد اصالح مصوبه شورا در خصوص نشریه هفتهنامه
شهرراز شــهرداری شیراز ،موافقان طرح دو فوریت اعالم
رأی کنند ».دستغیب تعداد موافقان را میشمارد :یک ،دو،
سه چهار ،پنج .فقط موافقین اعالم رأی کنند .وقتی دوباره
دســتهای باال رفته برخی اعضای شورا را میشمارد و
در شــمارش  6متوقف میشود .صدایی از منبعی نامعلوم
میگوید :هفت موافق که دستغیب میپرسد :پس چرا من
که میشمارم شش نفر موافق هستند».
دوباره موافقان شــمارش میشوند و رئیس شورا این بار
تا هفت موافق را میشــمارد و اعــام تنفس میدهد اما
ابراهیم صبوری میگوید« :در جلســات گذشته وقتی به
نماز میرســیدیم بقیه مذاکرات را به جلســه علنی آینده
موکول میکردیم ».دســتغیب اما بر ادامه جلسه پس از
نمــاز مغرب اصرار میکند .در این میان دهقانی میگوید:
«من فقط این را بگویم که متن طرح ایراد شکلی دارد».
صبــوری ضمن اصرار بر ادامه مذاکــرات در هفته آینده،
میافزاید« :اگر قرار اســت مباحثات این طرح بعد از نماز
هم ادامه یابد ،باید بعــدازآن ،مباحثات طرح یکفوریتی
مدیریت تعارض منافع عمومی در شــهرداری هم که به
جلســه علنی آینده موکول شــد ،هم امروز ادامه یابد».
دســتغیب« :آئیننامه میگوید که طرح دوفوریتی باید در
همان جلسه بررسی شود ».صبوری« :طرح دوفوریتی باید
در ابتدای جلسه خوانده شود نه در آخر جلسه ».دستغیب:
«این طــرح را همیناالن به من دادند ».صبوری« :طبق
قانون ،طرح دوفوریتی باید یک روز قبل از آن به شــورا
آمده باشــد ».دســتغیب« :کدام قانون گفته؟ وقت نماز
است .اکنون میرویم و ســاعت  18دوباره برای بررسی
طرح دوفوریتی بازمیگردیم».
مذاکرات پس از نماز مغرب

ســاعت  18ادامه جلســه علنی با توضیح مجدد تنوری
دنبال میشود :پیشنهاد اصالح مصوبه شورا مورخ  20دی
 91در خصوص نشریه شهرراز شهرداری شیراز .مواردی
در کمیسیون فرهنگی اصالح شــده که االن موردبحث
اســت .مادهواحده؛ بهمنظور شفافسازی و اطالعرسانی
دقیق از اخبار و رویدادهای شورا مقرر شد ،مصوبه شماره
/29573ش الف ش مورخ  91/10/20شامل پنج پیشنهاد
و یک تبصره به شــرح زیر بهعنــوان طرح دوفوریتی در
اولین جلسه شــورا مطرح و اتخاذ تصمیم شد1 :ـ پس از
عبارت بهمنظور شفافسازی و اطالعرسانی دقیق از اخبار،
رویدادها و برنامهها عبارت (مصوبات و تصمیمات) اضافه
شود .دســتغیب« :اجازه بفرمائید درباره همین مادهواحده

خانم دهقانی مطلبی دارند که مطرح بفرمایند ».دهقانی:
«او ًال من یادم نمیآید که در کمیسیون فرهنگی چیزی را
با مضمون «بهمنظور شفافسازی و اطالعرسانی دقیق از
اخبار ،رویدادها و برنامههای شــورا» مصوب کرده باشیم.
آنچه در دستور کار کمیسیون فرهنگی مطرح شد بررسی
سلسلهمراتب مدیریتی و تشــکیالتی هفتهنامه شهرراز،
بررســی فعالیتهای نرمافزاری ،تهیه ،ویرایش و ممیزی
خبر و بررســی قرارداد ،هزینه ،نــوع کاغذ ،چاپ و توزیع
نشــریه و دستور دیگر نیز الزام شــهرداری به درج کامل
متن مذاکرات صحن علنی در نشــریه شــهرراز بود ،اما
چیزی که در اینجا نوشــته شــده بهعنوان مادهواحده به
این صورت است که موضوعی در کمیسیون بررسی شده
که هفتهنامه شهرراز بهمنظور شفافسازی مطالب صحن،
مذاکرات و نطقها را چاپ کند .درحالیکه اینگونه نبود».
دســتغیب« :آقای تنوری اگر اجازه دهید در مادهواحده از
«بهمنظور تا مقرر شد» حذف شود ».دستغیب« :بند یک
را بخوانید ».تنوری میخواند1« :ـ پس از عبارت بهمنظور
اطالعرسانی از اخبار ،رویدادها و برنامهها عبارت مصوبات
و تصمیمات اضافه شــود ».دســتغیب« :دوستان نظری
دارند ».ســپس نواب قائدی رئیس کمیسیون حملونقل
و عضو هیئترئیســه شــورا میگوید« :پیشنهاد من این
اســت که از باال مطابق با همیــن متن بخوانند و اصالح
کنند .نه اینکه دوباره بنویسیم .اینجاوآنجا را اصالح کنیم
که خواندن آن دردســری است .همین صفحه را اصالح
کنیم تا به آخر ».دســتغیب« :آقای تنوری شما بند یک
مصوبه را بخوانید ».ســیروس پاکفطــرت نائب رئیس
کمیســیون فرهنگی شورا میگوید» :ما کلمات را اصالح
میکنیم .دوستانی که مصوبه را میخواهند بنویسند کامل
مینویسند».
دســتغیب« :اگر اصــرار دارید میتوانیــم بخوانیم .چیز
خاصی هم نیســت یعنی گفته میشــود که رویدادها و
برنامهها ما مصوب کردیم کــه مصوبات و تصمیمات به
آن اضافه شــود .بند دو خوانده شــود .میتوانیم مصوب
شــده حســاب کنیم و میتوانیــم رأی بگیریــم .آقای
تنوری همان بنــد دو را قرائت کنید ».تنوری« :بند دوم،
عبارت در حوزههای شــهری به عبارت در حوزه مدیریت
شهری اصالح شــود و در ادامه عبارت همچنین با تأکید
هفتهنامه شــهرراز اصالح شــود .حاال متن اصالح شده
را میخوانم .میشــود ســطر پنجم و ششم و هشتم .به
این شــکل مصوبه اصلی درمیآیــد :احترام ًا نامه مورخه
 91/2/3شــهرداری مثبوت به مــورخ  91/2/5دبیرخانه
شورا در خصوص مجوز انتشــار مجدد هفتهنامه شهرراز
ارســالی از کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورا در جلسه
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 276مــورخ  17دیماه  91شــورای اســامی مطرح و
مستند به وظایف مندرج در ماده  76و  71سابق اصالحیه
قانون شــوراها با توجه به اهمیت انتشــار دائم هفتهنامه
شهرراز بهمنظور اطالعرسانی از اخبار رویدادها برنامهها و
مصوبات و تصمیمات شورای اسالمی و شهرداری شیراز
در حوزههای مدیریت شهری و همچنین با تأکید بر عدم
اختصاص انتشار نشــریه به اشخاص و گروههای خاص.
ضمن نقل مصوبه قبلی  86/8/10بدینوسیله پیرو مصوبه
 90/5/15با انتشــار دائم هفتهنامه شهرراز (که از این به
بعد آن چون مربوط به مصوبات پیشین است ،حذف شود
زیرا موضوعیت ندارد ).بند ســوم :الف :اعضای شــورای
سیاســتگذاری عبارتاند از  -1شــهردار محترم شیراز
بهعنوان رئیس شــورای سیاستگذاری-2/رئیس محترم
کمیســیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شــورا -3/رئیس
محترم سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری-4/
دو نفر از اعضای کمیســیون فرهنگی اجتماعی ورزشی
شــورا به انتخاب صحــن شــورا-5/مدیر روابط عمومی
شورا-6/مدیر ارتباطات و بینالملل شهرداری -7/دو نفر
مشاور فرهنگی به تائید اعضای شورا».
نوذر امامــی رئیس کمیســیون معماری و شهرســازی
شــورا پیشــنهاد میکند« :در بند چهار دو نفر از اعضای
کمیســیون فرهنگی نباشند بلکه از اعضای شورا باشند».
ابراهیم صبــوری نائب رئیس شــورا در ادامه این بحث
میگوید« :پیشــنهاد آقای امامی پیشــنهاد خوبی است
و بــه نظر من آن دو نفر مشــاور فرهنگــی هم یکی به
پیشــنهاد اعضای شــورا و دیگری به پیشــنهاد شهردار
شیراز باشد ».ســینا بنیزمانی رئیس کمیسیون اقتصادی
و سرمایهگذاری شــورا درباره محتویات طرح که اعضای
شورای سیاستگذاری نشــریه شهرراز شامل چهار عضو
شــورا و سه مدیر شهرداری شــود ،میگوید« :با این کار
عم ً
ال شــورا وارد اجرا میشود ».بعد از اینکه رئیس شورا
خالف این نظر را ابراز میکند ،بنی زمانی ادامه میدهد:
«نکته دیگر اینکه نشریه شهرراز واقع ًا خوب کار کرده و
انصاف ًا تاکنون موفق بوده است .البته نقصهایی دارد که
باید برطرف کنیم؛ اما وقتی یک روند ،اصل درستی دارد.
احتیاج به اصالح دارد؛ اما با تغییر کلی اصل آن را به هم
میزنیم ».دستغیب« :پیشنهادتان چیست؟»
بنیزمانی« :پیشــنهادم این اســت که دو نفر مشــاور را
شــهردار انتخاب کند تا اکثریت شــورای سیاستگذاری
را شــهرداری انتخاب کرده باشــد .ضمن اینکه بهجای
مشاور فرهنگی مشــاور ارتباطات باید باشــند .اختیار و
مســئولیت باید همپای هم باشــد .اکنــون صاحبامتیاز
هفتهنامه شــهرراز شهرداری شیراز و مدیرمسئول آن هم
شــهردار شیراز است .ما داریم چاقو را از سمت تیز آن رو
به شــهرداری میگیریم و میگوییم مسئولیت با تو است،
اما من سیاســتگذاری میکنم و اختیارات را من به شما
میدهم که با این ترتیب ممکن اســت شــهردار بگوید
مدیرمسئولی نشــریه با خودتان ،شهرداری یک نشریه و
شورا هم یک نشریه داشته باشــد .من میگویم منطقی
نیســت که شورای سیاستگذاری و گروه اجرایی مستقل
از مدیرمسئول نشریه عمل کنند».
ســیروس پاکفطرت وارد بحث میشود« :دو نفر مشاور
فرهنگی را به دو نفر متخصص رســانه اصالح کنیم؛ زیرا
جواب میدهد .در جلسه کمیسیون فرهنگی هم گفتیم که
ما دو نفر فنی و مجرب رسانه میخواهیم؛ حاال چه از طرف
شهردار باشــد و چه سوی اعضای شورا ».سید عبدالرزاق
موســوی رئیس کمیســیون برنامه بودجه امور حقوقی و
امالک شــورا میگوید« :این بحثی که مطرح میکنند که
شــورا حالت اجرا پیدا میکند ،خیر اینجوری نیســت .ما
شورای نظارت بر صداوسیما داریم .شورای سیاستگذاری
موجودیت آن همینجاست که نقش نظارتی شورا را اعمال
میکند و باید چنین کاری را انجام دهد .مگر قرار اســت
که شورا نظارت نکند .شهردار منتخب شوراست اینجا یک
سیاستگذاری میشود و شــهردار بر اساس آن کار خود
را انجام میدهد ».ارزانی قائممقام شــهردار« :حرف من
این اســت که شما ســازمان فرهنگی ما را که مجموعه
بزرگتری اســت با یک ناظر کنترل میکنید .اتفاقی هم
نمیافتد .در تمام اجزای شهرداری نظارت شورا وجود دارد.
در شهرراز هم میتواند نظارت شورا وجود داشته باشد که
اگر از مســیر خارج شد اخطارهای الزم داده شود .ضمن
اینکه ما موافقیم که صاحبامتیازی نشــریه شــهرراز
را به شــورا بدهیم و شــورا آن را انتشــار دهد .شورای
سیاستگذاری عم ً
ال اجرایی است».
درباره بند انتخاب دو نفر مشــاور فرهنگی به انتخاب
شورای سیاســتگذاری رأیگیری میشــود که رأی
نمیآورد.
موسوی پیشــنهاد میدهد« :دو نفر متخصص رسانه با
معرفی شــهردار و انتخاب شورای سیاستگذاری ».که
 10عضو شورا به عالمت موافقت به آن رأی میدهند.
تنوری مــورد دیگری از بندهای طرح را قرائت میکند:
«بند (و) به شــرح زیر اصالح شد :قسمتی از صفحات
هفتهنامه میبایستی به متن مذاکرات ،تذکرات سؤاالت
اظهارنظرها و پیشنهادهای و همچنین شرح مذاکرات و
نتایج بررســی و تصویب طرحها و لوایح مطرحشده در
صحن علنی شورا اختصاص یابد .این بند قب ً
ال نبوده در
مصوبه قبلی در ضمن پیشنهادهای را در متن نداشتم.

دهقانی بــا برشــمردن محتویات موردنظر ایــن بند به
مــزاح میگوید :اینهمه مورد ،تمــام صفحات هفتهنامه
را پر میکند ».با بیان این جمله از ســوی رئیس شــورا
که «تازه صفحه هم کم مــیآورد» ،حضار صحن علنی
به خنده میافتند؛ اما رئیس کمیســیون فرهنگی شــورا
میگوید« :شورایی است که مبالغی را به مالکین تیمهای
فوتبال کمک میکند .دوتیــم هرکدام  100میلیون و دو
تیم هرکدام  70میلیون .از طرفی دیگر به مناســبتهای
خارج از استان هم کمک میکنیم .حال اگر  100یا 200
میلیون به بودجه این هفتهنامه اضافه شــد تا مردم بهره
بهتری از آن ببرند و شــمارگان آن افزایش یابد و گستره
توزیع آن بیشتر شود .آن موقع بهتناسب موقعیت شورای
سیاستگذاری روی آن تصمیم میگیرد و طی سالهای
آینده باالخره تصمیمگیری خواهد شــد و مدیریت نشریه
بهتناسب بودجه مدیریت میکند و نگرانی وجود ندارد».
صبوری« :ایــن توضیح را بدهم که ایــن هفتهنامه 16
صفحه در هفته و بیشــتر مطالب آن بر اســاس تحلیل
موضوع کار میشــود؛ یعنی هر هفته موضوعی را انتخاب
و بر اســاس موضوع یک سری گزارشهای و مقالهها را
چاپ میکنند .اگر این اتفاق بیفتد عم ً
ال نشــریه شهرراز
تبدیــل بهویــژه نامه صحن علنی شــورا میشــود .اگر
بخواهید این اتفاق بیفتد معتقدم که بند چهار را بهعنوان
ویژهنامهای بــا تیراژ پائین در نظر بگیریم برای مراجعات
عالقهمندان ».امامی« :برای مثال ما امروز پنج ســاعت
جلسه علنی داشتیم و معلوم است که صفحات این نشریه
به مذاکرات ما نمیرســد .فکر کنــم باید مذاکرات حذف
شود .دست مسئولین نشــریه را در اجرا باید باز بگذاریم.
اگر ما بگوییم این کار را بکنند و آن کار را نکنند؛ که دیگر
نمیتوانند کار را اجرایی کنند ».بنیزمانی« :در بند یک ما
مواردی داریم که باید ببینیم مخاطب نشریه اص ً
ال آنها را
میخواند یا خیر .مخاطب نشریه فقط مؤسسات مطالعاتی
نیســتند .اگر آرشــیو میخواهیم که روابط عمومی شورا
مذاکرات را بهصورت زنده پخش میکند .پیشــنهاد این
است که نشریه فقط مکلف به پوشش اخبار شورا شود».
موسوی« :مصوبه صبح کمیسیون فرهنگی این نبود .البته
بــرای برقراری تعامل و ارتباط با مردم ،مذاکرات ما برای
مردم مهم اســت .اینکه متن مذاکرات چه شکلی منتشر
شود به انتخاب شــورای سیاستگذاری باشد ».دستغیب:
«عین مصوبه صبح را بخوانید ».موســوی« :قســمتی از
صفحات هفتهنامه میبایســتی به متن مذاکرات شــورا
اختصاص یابد ».دســتغیب« :باالخره نباید این متن را...
مــن دقت نکــردم و اعتماد کردم و امضــا کردم و خانم
دهقانی و آقای موســوی هم تذکر دادند و خودم میدانم
که این اشــتباه صورت گرفته که انشاءاهلل سهوی باشد.
پس قســمتی از صفحات هفتهنامه میبایســتی به متن
مذاکرات شورا اختصاص یابد را به رأی میگذاریم».
پاکفطرت« :این نشــریه او ًال آمــد صفحات را کوچک
کرد؛ یعنی این  16صفحهای که االن منتشــر میشــود،
هشت صفحه روزنامه قبل است .االن مصوبات و نطقها
بهعنــوان پل ارتباطی با مردم برای ما مهم اســت .اهم
مصوبات شــورا و نطقهای اعضا در نشــریه درج شود».
دســتغیب« :در پاراگراف مصوبات و تصمیمات شــورا و
شــهرداری شــیراز را آوردیم ».ارزانی« :طبق ماده چهار
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قانون مطبوعات هیچ مقــام دولتی حق ندارد برای چاپ
مقاله و مطلب درصدد اعمال فشــار بر مؤسســات برآید.
وقتی اعضای شــورا در شورای سیاســتگذاری نشریه
هســتند همانجا هم تعیین تکلیف کنند .این بند نشریه
را ملزم میکند ».موسوی« :نشریه مال ماست؛ چه اعمال
فشــاری میکنیم ».فرجی نماینده فرمانداری شهرستان
شــیراز یادآور میشــود« :با توجه به اینکه این مصوبه
مربوط به قبل و مدیر این نشریه شهرداری است و مربوط
به شورا نیست زیرا شورا مربوط به همه شهر است ،با این
مصوبه شــورا به مسائل اجرایی ورود پیدا کرده است .این
را مدنظر داشته باشید ».دستغیب« :این مصوبه شورا بوده
و شورا میتواند مصوبه خود را اصالح کند .اینکه بگوییم
نطق را برداریم یا بگذاریم آیا این اجرا است؟»
در ادامه مباحثات علی ناصری عضو کمیسیون فرهنگی و
اجتماعی شورا میگوید« :جا دارد تشکر ویژه از هفتهنامه
شهرراز داشته باشــیم که انصاف ًا خوب کار شده است .با
توجه به اینکــه رکن چهارم دموکراســی ،مطبوعات و
رسانه است .شــورای پنجم هم اینکه شعار شفافیت داد
تا مردم از اخبار و رویدادهای شــورا بدون هیچ واسطهای
باخبر شوند .هفتهنامه شهرراز در مترو توزیع میشود خیلی
هم خوب اســت ،اما علیرغم کار و تالش زیادی که شده
ما باید به مردم فهیم کالنشــهر شــیراز پاسخگو باشیم
که شــورا چه برنامهای را برای شــهر دارد و چه اتفاقاتی
در حال رخ دادن اســت و شــهرداری چه فعالیتهایی را
انجام میدهد ،پیشــنهادم این است که همکاران موافقت
کنند که مخاطب مردمی این نشــریه بیشــتر شود و راه
آن هم این اســت که از نزدیک با دیدگاههای شوراییان
آشــنا شــویم ».بعدازآن که درباره جملهی «قسمتی از
صفحات هفتهنامه باید به متن مذاکرات شــورا اختصاص
یابد» رأیگیری میشــود امــا رأی نمیآورد ،ســولماز
دهقانــی پیشــنهاد میکند که بند مذکور به این شــکل
به رأی گذاشــته شود« :قســمتی از هفتهنامه شهرراز به
اخبار و رویدادهای شورا اختصاص یابد ».تنوری در ادامه
میگویــد« :متن مذاکرات رأی نیــاورد اما متن مصوبات
بســیار واجب و ضروری است .فکر نمیکنم آقای برزین
[مسئول دفتر کمیسیون فرهنگی در تنظیم صورتجلسه
کمیسیون] اشتباه کرده باشد .فکر میکنم کلمه مصوبات
در جلســه کمیسیون مطرح شد .فلسفه طرح هم این بود
که متن مذاکرات برای آگاهی مردم منتشــر شــود .مگر
نه اینکه ما در طول یک ســال گذشته مواردی داشتیم
که برخی همکاران در ارتباط با مصوبهها موافق صحبت
کردند اما مخالف رأی دادند ».دستغیب« :این حق اعضای
شــورا است در مباحثی که در شــورا مطرح میشود نظر
خــود را اصالح کنند .افکار عمومی ایــن را میفهمند».
نواب قائدی رئیس کمیســیون حملونقل شــورا یادآور
میشود« :بحثهای ما چه کمکی به مردم میکند .مهم
خروجی بحثهاست؛ که مصوبات به اطالع مردم رسانده
میشود ».دســتغیب« :خانم دهقانی پیشنهاد آخر خود را
ارائه کنید ».دهقانی« :صفحات هفتهنامه میبایســتی به
اخبار ،رویدادها ،نطقها و مصوبات و تذکرات و ســؤاالت
شورا اختصاص یابد ».این پیشنهاد رأی میآورد.
تنوری در ادامه بند دیگری از طرح دوفوریتی را میخواند:
«بنــد (ی) به شــرح زیر اضافه شــود؛ شــرح وظایف و
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مأموریتهای شورای سیاســتگذاری هفتهنامه شهرراز
بنا به پیشــنهاد کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورا و به
تصویب صحن شورا خواهد بود ».صبوری« :فکر میکنم
با این شــرایط عم ً
ال شورای سیاســتگذاری نیست ،این
شــورای اجرایی است ».موسوی« :یک ســؤال دارم در
جایی سراغ دارید که شــورا یا مرجعی چیزی را تصویب
کند اما شرح وظایف نداشته باشــد ».دستغیب میگوید:
«تازه شرح وظایف دارد که میشود این .اگر شرح وظایف
نداشت چه میشــد؟» دهقان« :این دوفوریتی که امروز
با عجلــه آمد و اکثر همــکاران هم بــه آن رأی دادند.
میتوانســت در هفتههای آینده مطرح شــود و با شــرح
وظایف شــورای سیاستگذاری به صحن علنی میآمد و
تصویب شد ».دســتغیب« :موافقان بند (ی) به شرح زیر
اضافه شد را به رأی میگذارد که رأی میآورد».
تنــوری« :تبصره؛ حوزه مدیریتــی و اجرایی هفتهنامه به
تشخیص شورای سیاســتگذاری هفتهنامه خواهد بود و
حــوزه مدیریتی و اجرایی هفتهنامه یعنی اینکه هفتهنامه
چگونه اداره شــود یعنی اینکه چارت و ساختاری ایجاد
شــود یا اگر هســت به همان نحو بماند و اصالح شود.
نحــوه عقد قراردادها و نحوه چاپ ،کیفیت نشــریه ،نوع
کاغذ و قطع چاپ که اینها همه میشود حوزه مدیریتی
و اجرایــی ».بنی زمانی« :بــا این ترتیب نشــریهای با
صاحبامتیازی شــورای شــهر شیراز منتشــر میکنیم.
نشریه شــهرراز یک مدیرمسئول دارد که آن هم شهردار
اســت ،اما با این بند تیم اجرایــی آن را فرد دیگری غیر
از مدیرمسئول میگذارد .شــما نشریهای سراغ دارید که
مدیرمســئول تیم اجرایی آن را انتخاب نکند ».موسوی:
«این ایراد وارد و درســت اســت .پیشنهاد من حذف این
تبصره است ».دستغیب روبه رئیس حوزه شهردار میکند:
«آقای بهادری بفرمائید ».پیمان بهادری توضیح میدهد:
«بر اســاس قانون مطبوعات مسئولیت هر مطلبی که در
نشریه چاپ میشــود با مدیرمسئول است و مدیرمسئول
شهرراز هم شخص شهردار است؛ اما مسئولیت تصمیمی
که در اینجا گرفته میشود چه کسی باید قبول کند؟ یعنی
اینکــه این مصوبه با قانون مطبوعــات در تضاد خواهد
بود ».بعدازآن که با پیشــنهاد حذف تبصره با هفت رأی
موافقت میشود ،رئیس شورا مادهواحده و پنج بند مصوبه
طرح دوفوریتی را به رأی میگذارد که رأی آورد.
دستور کارهای دیگر جلسه علنی شورای شهر

پیش از جلســه بررسی و تصویب طرح دوفوریتی درباره
نشــریه شــهرراز ،ابتدا توسط اعضای شــورا و قائممقام
شــهرداری شــیراز از تالش محمدمهدی یقطین رئیس
موکب احمدبنموسی (ع) شهرداری شیراز مستقر در مرز
بینالمللی شــلمچه ،مهدی تابع بردبار دبیر ستاد مردمی
بزرگداشــت اربعین حســینی ،محمد قرهگزلو و محسن
دهقانی اعضای ســتاد مردمی بزرگداشت اربعین حسینی
سال  ۹۷مســتقر در باغ جنت تجلیل شد .سپس اعضای
شورای اســامی شهر شیراز الیحهی تشویقی بازگشایی
امالک مورد مســیر طرحهای عمرانی شهرداری با توجه
به محدودیت منابع مالی شــهرداری و بهمنظور مدیریت
هزینــه ،تعیین اولویتها و ترغیــب مالکان امالک واقع
در مسیر طرحهای عمرانی شــهرداری را که حد شمول
آن همــه امالک واقع در طرحهــای عمرانی و تفصیلی
شهرداری (بر اســاس طرح تفصیلی مصوب شهر شیراز)
و امالک واقع در طرحهای شــهرداری که دارای احکام
قضایی مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت غرامت
هستند ،تصویب کردند و همچنین الیحهی صدور کارت
اوراق بستانکاری ویژه پرداخت عوارض و هزینه خدمات
و مطالبات شهرداری و الیحه تعیین نرخ کرایه دوچرخهها
نیز تصویب و الیحه دوفوریتــی الحاق به مصوبه هزینه
تأمین ســرانه خدمات عمومی و شهری حوزه استحفاظی
باغات قصردشــت هم با قید یکفوریت به کمیســیون
معمــاری و شهرســازی بهعنــوان کمیســیون اصلی و
کمیسیون ســامت ،محیطزیست و خدمات شهری شورا
بهعنوان کمیســیون فرعی ارجاع شــد .ضمن اینکه در
این جلسه بخشــی از طرح یکفوریتی اعضای شورا در
خصــوص مدیریت تعارض منافع عمومی در شــهرداری
شــیراز به تصویب رسید و رســیدگی به دیگر مواد آن به
جلسه هفته آینده موکول شد.

،،

طرح دوفوریتی
کمیسیون فرهنگی و
اجتماعی شورا درباره
نشریه شهرراز پس
از دستور کارهای
پیشبینیشده از
قبل ،به هیئترئیسه
شورا ارائه شد و در
نهایت پس از سخنان
مخالفان ،موافقان
طرح مذکور بعد از
ویرایشهایی به
تصویب رسید

،،

،،

الیحهی صدور کارت
اوراق بستانکاری
ویژه پرداخت عوارض
و هزینه خدمات و
مطالبات شهرداری
و الیحه تعیین نرخ
کرایه دوچرخهها
نیز تصویب و الیحه
دوفوریتی الحاق به
مصوبه هزینه تأمین
سرانه خدمات عمومی
و شهری حوزه
استحفاظی باغات
قصردشت هم به
کمیسیونهای
مربوطه ارجاع شد

،،
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تأمینانرژیساختمانهایعمومیباپنلهایخورشیدی
سخنگوی شورای اسالمی شهر شیراز گفت :استفاده از انرژیهای تجدید پذیر یک
انتخاب نیست ،یک ضرورت والزام اســت.دکتر «نواب قائدی» سخنگوی شورای
شهر و رییس کمیسیون عمران ،حمل ونقل و ترافیک ،در نشست علمی انرژیهای
تجدیدپذیر ،در جمع اساتید و دانشــجویان دانشگاه آزاد اسالمی شیراز ،با تاکید بر
لزوم بکارگیری و اســتفاده از انرژیهای تجدیدپذیــر ،اظهار کرد :محدودیتهای
منابع آبی و وقوع خشکسالی طی ســالیان گذشته تاکنون در کشور و همچنین رو
به اتمام بودن ســوختهای فسیلی ،باعث شــدهاند تا حرکت به سمت انرژیهای
تجدیدپذیر به یک ضرورت و الزام تبدیل شود نه یک انتخاب.
وی با اشــاره به تاثیــرات انرژی برق بر زندگی مردم ،خاطرنشــان کرد :در جامعه
امروزی زندگی بدون برق کاری بس دشــوار اســت و باید پذیرفت که جریان برق
تســهیل در جریان زندگی اســت و روز به روز نمود آن بیشــتر احساس میشود.
سخنگوی شورای شهر شیراز با اذعان به اینکه سرمایهگذاری در انرژیهای تجدید
پذیر در حقیقت سرمایهگذاری در جهت استقالل انرژی است ،گفت :علیرغم اینکه
کشور ما بویژه استان فارس در منطقهای واقع شده که به لحاظ داشتن حدود 300
روز آفتابی ،از نظر دریافت انرژی خورشــیدی در باالترین ردهها در مقایسه با دیگر
کشــورها قرار دارد ،اما به دلیل عدم تخصیص اعتبارات ،شــتاب حرکت به سمت
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر کمتر بوده و انتظار میرود با تخصیص اعتبارات و
فراهم کردن امکانات و زیرســاختهای این فناوری ،شاهد نهادینه شدن انرژیهای
تجدید پذیر در کشور باشیم.
رئیس کمیســیون گردشگری شورای اسالمی شــهر شیراز خواستار
توقف فعالیتهای مرکز مخابراتی کامیاب  ۱۱۸شــد .سولماز دهقانی
در حاشــیه دیدار اعضای شورای شهر شــیراز با هیئتمدیره شرکت
مخابرات فارس گفت :ســایت تاریخی زندیه برای آینده گردشگری
شــیراز اهمیت زیــادی دارد .وی ادامه داد :وجود ســاختمان قدیمی

رییس کمیســیون عمران ،حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز
به اقدامات انجام شــده در راستای انرژیهای تجدید پذیر اشاره کرد و گفت:
طــرح بام انرژی یکی از طرحهایی اســت که این کمیســیون مطرح کرد و
مورد اســتقبال سایر همکارانمان در شورای شــهر واقع شد و هم اکنون در
کمیسیونهای مربوطه در حال بررسی و پیگیری است.
قائدی ادامه داد :شــهرداری را مکلف کردیم که با اخذ مشــاور و همچنین با
هماهنگی شــرکتهای برق منطقهای فارس و شــرکت توزیع ،استانداردی را
تدوین کند و مشوقهایی را برای کسانیکه از طرح بام انرژی استفاده میکنند
در نظر بگیرد ،تا ضمن ایجاد فرصتهای درآمدی برای مالکان ســاختمانها،
تمامی ابنیه ،ساختمانهای دولتی و شهرداریها در تامین انرژی مورد نیاز به
انرژیهای تجدید پذیر روی آورند.
عضو هیات رییسه و سخنگوی شورای شهر شیراز با اظهار اینکه شورای پنجم
در برنامههــای خود نگاه ویژهای به انرژیهــای تجدید پذیر دارد ،به احداث
پارک انرژیهای نو اشاره کرد و افزود  :در حال پیگیری احداث این پارک در
شــیراز هستیم تا عالوه بر آشنایی اقشار مختلف مردم خصوصا دانش آموزان
و دانشجویان با انرژیهای تجدید پذیر ،قدمی هم در ارتقای فرهنگ الگوی
مصرف انرژی و توسعه انرژیهای پاک برداریم.

ساختمان مخابراتی در مجموعه زندیه برچیده شود

مخابرات شیراز که فاقد ارزش میراثی است ،در سایت تاریخی زندیه
باید برچیده شــود تا بتوانیم ســایت تاریخی زندیه را مورد کاوش و
بازآفرینــی قرار دهیم .دهقانی ابراز کرد :چندین بار بین شــهرداری،

درآمدهای شهرداری شیراز در شورای شهر بررسی میشود

هفتاد و یکمین جلســه کمیســیون برنامهوبودجه شورای اسالمی شهر
شیراز ،به بررســی گزارش بودجه سال  ۹۷شــهرداری پرداخت .رئیس
کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسالمی شهر شیراز گفت :بررسی احکام
و وضعیت تکالیف حوزههای مختلف شــهرداری که در بودجه سال ۹۷
مرتبط با حوزهی کمیســیون پیشبینی شده بود در کمیسیون ارائه شد.

سیدعبدالرزاق موســوی افزود :پس از ارائه گزارش سازمان آرامستانها
مبنی بــر راهکارها و اقدامات صورت گرفته در راســتای افزایش درآمد
و کاهش هزینههای شــهرداری ،درآمدهای ســازمان آرامســتانها در
کمیسیون تصویب شد.
رئیس کمیســیون برنامه ،بودجه ،امور حقوقی و امالک شورای اسالمی
شــهر شیراز با اشــاره به نزدیک شــدن به زمان تهیه الیحهی بودجه
افزود :در کمیســیون مقرر شد بهمنظور بررســی درامدهای شهرداری،
سازمانهای شهرداری و سپس مناطق ،در هر جلسه کمیسیون ،گزارشی
از وضعیت درآمدی ســازمان و منطقه مربوطه در سال جاری و همچنین
برنامههایی با محوریت ارتقا درامد شــهرداری در کمیسیون ارائه دهند تا
پس از بررســی کارشناسی ،جمعبندی نهایی صورت گیرد .عضو شورای
اسالمی شهر شیراز خاطرنشان کرد :بررسی الیحهی شهرداری مبنی بر
افزایش نرخ ورودی خودروها به میدان مرکزی میوه و ترهبار نیز در دستور
کارکمیسیون قرار گرفت .موسوی از تصویب این الیحه در کمیسیون خبر
داد و افزود :الیحه پیشــنهادی شهرداری برای تصویب نهایی به صحن
شورا ارجاع میشود.

مخابرات و اســتانداری فارس زمینه انعقاد تفاهمنامه فراهم شده اما
تاکنون به تعویق افتاده اســت .رئیس کمیسیون گردشگری شورای
شــهر شــیراز افزود :بحث انتقال یا محدود کردن فعالیت ساختمان

دپوی پسماند ساختمانی در کیانآباد ایجاد مشکل میکند

عضو شورای اسالمی شهر شــیراز گفت :دپوی  ۶۵۰۰تن پسماند
ســاختمانی در منطقه کیانآباد سبب ایجاد کوههای جدید شده که
اگر نتوانیم کارخانه پردازش پســماند را بــه مرحله اجرا درآوریم با
مشکل جدی روبرو خواهیم شد .علی ناصری گفت :طرح تفصیلی
مدیریت پسماند بر مبنای طرح جامع تدوین شده که برند کالنشهر
شیراز محسوب میشود.
عضو شورای اســامی شهر شــیراز با بیان اینکه در این طرح به
مواردی همچون تفکیــک از مبدأ تا یک مرحله پس از دفن توجه
میشــود ابراز کرد :نوع آموزشها در طرح برای افرادی که وظیفه
ایجاد ســامت برای مردم دارند بسیار مهم است .ناصری با اشاره
به ارائه طرح تفصیلی مدیریت پسماند توسط اساتید دانشگاه شیراز
افزود :این طرح افق  ۱۰ســاله شهر شیراز اســت وباید این طرح
علمی پس از بررســی کارشناسی ،هرچه ســریعتر برای تصویب
نهایی در صحن شورا ارائه شود تا به مرحله اجرا در آید .وی افزود:
دپوی  ۶۵۰۰تن پسماند ساختمانی در منطقه کیانآباد سبب ایجاد
کوههای جدید شــده است که اگر نتوانیم کارخانه پردازش پسماند

چهار سرای مهربانی برای شیراز کافی نیست

را به مرحله اجرا درآوریم با مشــکل جدی روبرو خواهیم شد .وی
با اشاره به استفاده سایر کشــورها از دپوی پسماندهای ساختمانی
خاطرنشــان کرد :با ارائه راهکارهای مناســب میتوان بیش از ۹۰
درصد این پسماندها را وارد چرخه اقتصاد کرد .ناصری همچنین بر
نظارت ویژه در اجرای این طرح تأکید کرد.

حضور هیئت اقتصادی اتریش در شورای اسالمی شهر شیراز

گفت :اقدام شــهرداری و مرکز خیران شهرســاز و فرهنگساز شیراز در ایجاد این
مراکــز جهت دریافت اقــام اهدائی خیرین قابلتقدیر اســت ولی چند نکته باید
مدنظر باشد که مهمترین مسئله اطالعرسانی در خصوص اهداف سراهای فرهنگ
مهربانی است .عضو شورای اسالمی شهر شیراز در ادامه افزود :شهرداری میتواند
در زمینه اطالعرسانی به شهروندان جهت مراجعه به این مراکز بیشتر تالش کند و
ضمن ًا تعداد چهار سرای فرهنگ مهربانی برای شهر شیراز با  ۱۱منطقه شهرداری
کافی نیست و نیاز به توسعه کمی این مراکز در شهر محسوس است و قطع ًا مورد
استقبال شهروندان نیز قرار خواهد گرفت.

هیئت اقتصادی و سرمایهگذاری کشور اتریش در دیدار با
رئیس شورا و رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایهگذاری
شــورای اسالمی شهر شیراز ،نحوه همکاری مشترک را
بررسی کردند.
یک گروه ســرمایهگذاری اتریشــی در دیــدار با رئیس
شورای شهر و رئیس کمیسیون اقتصادی سرمایهگذاری
شــورای اسالمی شهر شیراز چگونگی سرمایهگذاری در
کالنشهر شیراز و نیز همکاریهای مشترک را بررسی

کردند.
در این دیدار که در دفتر رئیس شــورای اســامی شهر
شــیراز و با حضور «محمدرضا محمدحسنپور» معاون
خدمات شهری شهرداری شیراز برگزار شد ،موضوعاتی
همچون سرمایهگذاری در زمینه توسعه شبکه جمعآوری
و بازیافت پســماند و خدمات شهری ،فضاسازی شهری
و بیصدا کردن هواکشهای توربینی زیرگذر زند بحث
و بررسی شد.
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رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر شیراز از سرای
فرهنگ مهربانی شــماره  ۴شــیراز بازدید کرد .در این بازدید ادیب مسئول سرای
فرهنگ مهربانی شــماره  ۴شیراز توضیحات الزم پیرامون نحوه فعالیت این مرکز
ارائه کرد و گفت :بیش از  ۲۵۰نفر با تخصصهای مختلف در زمینههای تفکیک و
آمادهسازی وسایل اهدائی خیرین جهت ارسال به مراکز خیریه بهصورت افتخاری
با این مرکز همکاری میکنند .احمد تنوری رئیس کمیته بررســی درخواستهای
مردمی شــورای اســامی شــهر شــیراز نیز ضمن تقدیر از تالشهای فعاالن
نیکاندیــش که با حضور در این مرکز به نیازمندان واقعی یاریرســانی میکنند

کامیاب با مشارکت شــهرداری شیراز باید هرچه سریعتر انجام شود.
وی ادامه داد :اقداماتی که در ســایت زندیه انجام میشود برای آینده
گردشگری شیراز بسیار مهم اســت .دهقانی خاطرنشان کرد :زمینی
برای تهاتر در همان منطقه پیشبینی شــده اما بروکراسی اداری در
مخابرات تاکنون مانع از اجرایان شده است.

طرح تفصیلی مدیریت پسماند در شیراز اجرا میشود

بررسینحوهیتملکتپهباستانیپوستچیدرکمیسیونگردشگری

پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون سالمت،
محیطزیســت و خدمات شــهری شورای
اسالمی شهر شیراز به بررسی طرح تفصیلی
مدیریت پســماند شــیراز پرداخت .رئیس
کمیســیون در بازدید از ســازمان مدیریت
پســماند شــهرداری شــیراز با بیان اینکه
نیروهای شاغل در پسماند ،با بیشترین خطر
در حوزهی بیماری تنفســی مواجه هستند،
بر لــزوم ایجاد مرکز جامع ســامت تأکید
کرد .قاســم مقیمی با اشاره به نبود پیوست
بهداشتی در این طرح افزود :باید به مسائل
بهداشتی و پیوســت زیستمحیطی در این
طرح توجه ویژه شــود .وی خاطرنشــان کرد :تفکیک زباله اگر در سنین کودکی و دبســتان آغاز شود این امر در شهر فرهنگسازی
میشود و در کاهش مشکالت زیستمحیطی و بهداشتی مؤثر خواهد بود .مقیمی ادامه داد :با بستهبندی زبالهها با روشهای نوین در
کوتاهمدت و بلندمدت میتوان درآمد ایجاد کرد .وی افزود :کلیات طرح در این کمیسیون مصوب شد و مقرر شد بهروزرسانی هزینهها
و پیوست زیستمحیطی طرح تا یک ماه آینده بررسی و نتیجه حاصله به کمیسیون ارائه شود.
همچنین «سیروس پاکفطرت» عضو شورای اسالمی شهر شیراز نیز گفت :شیراز پایلوت اجرای طرح تفصیلی مدیریت پسماند خواهد
شد .پاکفطرت گفت :طرح تفصیلی مدیریت پسماند در راستای تحقق ماده  ۴آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند توسط دانشگاه
شیراز به مدت سه سال تهیه شده است .ناظر شورای اسالمی شهر شیراز در سازمان پسماند بابیان اینکه در راستای اجرای این طرح،
همشهریان باید همانند گذشته مشارکت جدی داشته باشند افزود :مردم میتوانند تفکیک زباله و پسماند را از خانه فرهنگسازی کنند.
عضو شورای اسالمی شهر شیراز خاطرنشان کرد :این طرح بهزودی در شورای اسالمی شهر شیراز تصویب خواهد شد.

چهــل و ششــمین جلســه کمیســیون
گردشــگری و زیارت شــورای اسالمی
شهر شــیراز ،به بررســی نحوهی تملک
تپه باســتانی پوســتچی پرداخت .رئیس
کمیسیون در این جلسه گفت :با توجه به
اهمیت این مجموعهی باستانی ،میتواند
فرصت خوبــی برای ســرمایهگذاران در
شهر شیراز باشد .ســولماز دهقانی افزود:
فصل دوم کاوشهای تپهی پوستچی در
سال  ۹۶به پایان رســید و در شهریورماه
فصل سوم کاوشها آغاز شده است .رئیس
کمیســیون زیارت و گردشگری گفت :با
ایجاد زمینهی مناســب گردشــگری در این مجموعه ،موقعیت خوبی برای جذب گردشگران مهیا میشود .وی با اشاره به دپوی
زباله در این ســایت و به وجود آمدن منظرهای نامناسب گفت :با توجه به اهمیت این مجموعه باید مدیریت گردشگری ،معاونت
فرهنگی ،اجتماعی شهرداری شیراز از این مجموعه محافظت کند و موضوع تغییر کاربری را پیگیری کند .سولماز دهقانی درباره
وضعیت خرید اتوبوسهای گردشگری نیز گفت :کارگروهی بهمنظور بررسی طرح مطالعاتی اتوبوسهای گردشگری در شهرداری
تشــکیل شده است .دهقانی ادامه داد :اداره گردشــگری و زیارت شهرداری شیراز با همکاری معاونت حملونقل و ترافیک ،این
طرح مطالعاتی را با انتخاب مشاور اجرایی میکند .رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسالمی شهر شیراز گفت :عملکرد
ششماهه اول سال  ۹۷ادارهی گردشگری و زیارت شهرداری شیراز نیز در کمیسیون ارائه و بررسی شد .وی همچنین بر تشکیل
کارگروه تخصصی برگزاری مراسم بزرگداشتهای مفاخر و مشاهیر شهر تأکید کرد و افزود :باید در برنامههای بزرگداشت مفاخر
شیراز ،بخش کودکان ویژه در نظر گرفته شده و نوآوری در برنامه صورت گیرد.
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نطق سولماز دهقانی دربارهی کمتوجهی به سیما و منظر شهری

دیدار اعضای شورای اسالمی شهر شیراز با اعضای سازمان نظاممهندسی ساختمان استان فارس

نظارت بر نما و نورپردازی
ساختمانهابیشترشود

انسانمحوریباتغییربرخیمفاهیم
در شهرسازی صورت میگیرد

سولماز دهقانی رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای
نطق
اسالمی شهر شیراز هفته گذشته در نطق پیش از دستور خود،
به بیتوجهی به ســیما و منظر شهری پرداخت .مشروح این
نطق را در ادامه بخوانید« .چهره شــهر شیراز ،امروز به سبب سالیان
ســال بیتوجهی و عدم مدیریت مناسب سیما و منظر شهری رو به
نازیبایی و آشــفتگی رفته است .در یک سال و چند ماه گذشته که از
دید عضو شــورا و تصمیمگیر در امور شهری به شهر شیراز مینگرم،
شــیراز را آنگونه که باید باشــد ندیدهام .شیرازی که روزی خال رخ
هفتکشور بوده و باغها و بوستانهایش تحسین هنرمندان و ادیبان
و نیز سیاحان شــرقی و غربی را برمیانگیخته ،سالهاست از زشتی
و نازیبایی رنج میبرد .هرچند این شــهر هنوز نگین شهرهای ایران
اســت اما ممکن است به دلیل غفلت ما در سالهای آینده به شهری
زشت و ناهنجار تبدیل شود .با این مقدمه اجازه میخواهم نطق امروز
خودم را با تعریف دو عبارت آغاز کنم .منظر شهری :محصول برآمده
از فیزیک شــهر ،رخدادهای شهر و فهم ســاکنان از تعامل این دو
است .منظر شهر متشکل از تودههای ساختمانی یا نمای ابنیه ،جریان
زندگی در شهر ،طبیعت شهر ،دیدهای اصلی و کریدورهای مهم است
که به شکلگیری منظر شهری میانجامد .سیمای شهر :جلوه و ظاهر
شــهر است که از عناصر کالبدی ازجمله ساختمانها ،اثاثیه و مبلمان
شهری و همچنین عناصر طبیعی پدید میآید.
چهره شــهر شــیراز ،امروز به سبب سالیان ســال بیتوجهی و عدم
مدیریت مناســب ســیما و منظر شــهری رو به نازیبایی و آشفتگی
رفته اســت .با توجه به اینکه شهر شــیراز در زیبایی و حس آرامشی
که به ســاکنان خود میداده زبانزد بوده .امروز شــاهد آنیم که این
زیبایی در حال از بین رفتن اســت و چهره شهر هرروز بیش از دیروز
دچار آشــفتگی در سیما و منظر شده است .در برخی محورها که جزء
شــریانهای اصلی شهر محسوب میشــوند وجود مشاغل مزاحم و
آالینده که در روزگاری خارج از شــهر شــکلگرفته بودند و اکنون

بهواسطه گسترش شهر از چندین جهت در محدوده شهر واقعشدهاند،
چهره زشــت و نازیبایی را به شــهر دادهاند .شایســته است که این
مشــاغل مزاحم و آالینده که در برخی محورها بیشــترین آشفتگی
بصری و نازیبایی را برای شــهر رقمزده و باعث تشــدید ترافیک و
همچنین ایجاد ناامنی شــدهاند ،همانطور کــه در بند  ۲۰ماده ۵۵
قانون شــهرداریها به آنها اشارهشده ،هرچه سریعتر و با مدیریت و
برنامهریزی مناسب به محدودههایی که برای ساماندهی آنان در نظر
گرفتهشده منتقل شوند.
دیگر معضلی که امروز گریبان گیر شــهرها ازجمله شیراز شده عدم
توجه به نما و نورپردازی ساختمانهاست .نبود ضوابط و مقررات جامع
مربوط به نما و نورپردازی ســاختمانها از دالیل اصلی شکلگیری
نماهــای بیروح و نازیبا و ناهماهنــگ و بعض ًا وام گرفته از معماری
نئوکالسیک غربی یا به زبان عامیانه نمای رومی و نامأنوس با بافت
شهری شــیراز و دور شدن از هویت معماری ایرانی ـ اسالمی است.
متأســفانه قوانین در این زمینه ناقصاند یــا ضمانت اجرایی باالیی
ندارنــد یا در زمینه نظارت بهدرســتی عمل نمیشــود .در برخی از
شهرهای دنیا حساسیت کمتری بر طراحی و نقشه داخلی وجود دارد
اما نمای ساختمان بهطور کامل در اختیار شهرداری است یا عالوه بر
معابر عمومی بخشی از جداره خارجی ساختمان نیز برای حفظ پوسته
نما متعلق به شهرداری است .تدوین دفترچه ضوابط نمای ساختمان
از ســوی معاونت معماری و شهرســازی و ایجاد سازوکارهای الزم
جهت نظارت هرچه بیشتر و مؤثرتر بر نما و نورپردازی ساختمانها با
در نظر گرفتن بافت کالبدی و فرهنگی ـ اجتماعی مناطق و محالت
مختلــف به همراه تدوین سیاســتهای تشــویقی در جهت رعایت
ضوابط و مقررات میتواند گام مهمی در جهت حفظ هویت شــهر و
معماری ایرانی ـ اسالمی باشد .امیدواریم مجموعه مدیریت شهری با
توجه بیشازپیش به مســئله سیما و منظر شهری شیراز را به جایگاه
شایسته خود برساند.

اعضای شورای اسالمی شهر شیراز با اعضای سازمان نظاممهندسی
ســاختمان اســتان فارس دیدار و تبادلنظر کردنــد .نایبرئیس
شــورای اسالمی شهر شــیراز در این دیدار گفت :وجود و تشکیل
دو کمیســیون ماده  ۱۰۰و ماده  ۵زیبنده شــهر نیست .وی ادامه
داد :ریشــه اصلی وجود و تشکیل این دو کمیسیون که به تخلفات
در ساختوســاز دامن میزند ،ناشی از ضعف نظاممهندسی است.
صبوری ابراز کرد :اگر مهندسان در مراحل ساخت مانع از تخلف در
ساختوساز میشدند ،اجباری به تشکیل کمیسیون ماده  ۱۰۰نبود.
نایبرئیس شورای اسالمی شهر شیراز خاطرنشان کرد :ایراد اصلی
در تشــکیل کمیسیون ماده  ۵نیز ضعف در طراحی شهری است و
اگر همکاری نزدیکی بین سازمان نظاممهندسی و شهرداری ایجاد
شــود ،میتوان بهراحتی این مشکالت را حل کرد .صبوری افزود:
معتقدیم وجود کمیســیون ماده  ۱۰۰این پیام رو به مردم میدهد
که شما تخلف کنید ،هزینهاش را هم پرداخت کنید .وی همچنین
بر ضرورت جذب ســرمایهگذار تأکید کرد و افزود :شــورای شهر
شــیراز با آغوش باز آمادگی دارد از همراهی نظاممهندســی برای
جذب سرمایهگذاران استقبال کند .وی به فقدان بناهای ماندگار در
شــیراز اشاره کرد و گفت :در سالیان پس از انقالب موفق نشدهایم
ساختمان ماندگاری در شیراز احداث کنیم و ازاینجهت شیراز فقیر
است.
رئیس کمیســیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر شیراز
نیــز گفت :در حــوزه مدیریت بحران معمو ً
ال از اعضای ســازمان
نظاممهندســی بهره میگیریم و این اتکای شــورا و شهرداری به
تخصص نظاممهندسی نشانمیدهد که زمینه فکری برای توسعه
همکاریها وجود دارد .قائدی خاطرنشــان کرد :عالوه بر مســائل
فنی ســاختمان در حوزههای عمرانی و مبحث  ۱۹مدیریت انرژی
و شــبکه حملونقل و ترافیک شــهری نیازمند همکاری سازمان
نظاممهندســی هستیم .عضو هیئترئیسه شــورای اسالمی شهر
شــیراز گفت :شهرسازی در کشور به شیر بی یال و دم تبدیل شده
و نیازمند بازنگری قوانین و فرایندهای طراحی و اجرایی هستیم.
رئیس کمیســیون شهرســازی و معمــاری نیز ابراز کــرد :قانون
نظاممهندســی و کنترل ساختمان در ســال  ۷۴تصویب شده که
صنعت ســاختمان را مهندســان راهبری کنند .نوذر امامی با بیان
اینکه نظاممهندسی در جایگاه خود قرار نگرفته است ،افزود :بخشی

از تخلفاتی که در کمیســیون ماده  ۱۰۰شهرداری تشکیل میشود
ناشی از تقصیر مهندســان طراح و ناظر است .عضو شورای شهر
شــیراز اظهار کرد :انتظار داریم نظاممهندسی در وجود خود تحول
و خالقیت ایجاد کرده و به ســازمان حرفهای ،مولد و خالق تبدیل
شود که برای شهر و اعضای خود ثروت ایجاد میکند.
لیال دودمان عضو شــورای اســامی شهر شــیراز بر لزوم تعامل
دوجانبه شــورای شهر و نظاممهندســی تأکید کرد و گفت :تعامل
دو ســویه منجر به شــناخت آســیبها و همکاری در حوزههای
شهرسازی و عمرانی برای رسیدن به یک شهر مستحکم و خالق
میشــود .دودمان افزود :تعامل میتواند ما را در رسیدن به کیفیت
مطلوب و جلوگیری از هدر رفت سرمایههای ملی کمک کند .علی
ناصری دیگر عضو شورای اســامی شهر شیراز با اشاره به وجود
توان تخصصی سازمان نظاممهندسی گفت :شیراز شهر برندها و با
اصالت تاریخی و فرهنگی و دارای ارزش کامل اســت .وی با بیان
اینکه شیراز تاریخ غنی ایران را با خود یدک میکشد ،افزود :برای
حرکت به سمت انسانمحوری باید برخی مفاهیم در شهرسازی و
مدیریت تغییر پیدا کند .ناصری ابراز کرد :هویت شیراز را به وجود
مردمانش و برندهای آن میدانیم و باید این هویت را به نسلهای
آینده انتقال دهیم.
رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسالمی شهر شیراز نیز گفت:
بازار وکیل شــمالی در حال فروریختن است ،نه شهرداری بودجه
دارد و نه میراث فرهنگی توجهی میکند .وی معتقد اســت برخی
پروژههای شهر شــیراز به اعتبارات ملی نیازمند است .وی افزود:
شــهر شــیراز نیازمند ایجاد جاذبههای گردشــگری جدید است.
دهقانی خاطرنشــان کرد :شــهر شــیراز به میدان گاهی با تمام
امکانات و شــاخصها برای با هم بودن مــردم نیاز دارد ».رئیس
کمیسیون اقتصادی و ســرمایهگذاری نیز گفت :همکاری اعضای
نظاممهندســی در برخی پروژههای ســرمایهگذاری در دیگر نقاط
کشور میتواند الگوی خوبی برای جذب سرمایهگذار در شیراز باشد.
سینا بنیزمانی افزود :در یک سال گذشته شهرداری شیراز افزایش
درامد پایدار داشته است اما معنادار نبوده است .بنی زمانی افزود :از
فروش امالک شــهرداری جلوگیری کردهایم و درامد قریب به ۸۰
میلیاردی امسال در مقایسه با  ۱۲۰۰میلیارد تومان فروش امالک
سال  ۹۴ناچیز است.

نطق لیال دودمان دربارهی عوامل زمینهساز گسترش حاشیهنشینی در شیراز

اهداف طرح آمایش سرزمین به شکل متمرکز تدوین شود
نطق لیال دودمان عضو شــورای اسالمی شهر شــیراز هفته گذشته
در نطق پیش از دســتور خود به عوامل زمینهســاز گســترش
حاشیهنشــینی در شیراز اشاره کرد .مشروح این نطق را در ادامه بخوانید.
«حریم شهر اراضی بالفصل محدوده شهر است که در مورد شهر شیراز
محدوده مذکور با مســاحت  ۸۸۶۴۴هکتار و جمعیت حدود  ۷۱۶۸۱نفر
شامل اراضی کشــاورزی ،روستاها ،شهرک صنعتی شــیراز ،ارتفاعات،
جنگلکاری ،باغات و باغشــهرها و ...میشــود .بر اساس قانون تعاریف
محدوده و حریم مصوب ســال  ۱۳۸۴مجلس کنترل و نظارت بر حریم
شهرها بر عهده شهرداری بوده و الزم است در مورد شیراز نیز با جدیت
موضوع پیگیری شود .متأسفانه آمار و گزارشهای رسیده به شورا حاکی
از گسترش ساختوسازهای غیرمجاز بهویژه در روستاهای اطراف شیراز
اســت .در حال حاضر حدود  ۳۸روســتا در حریم شیراز قرار دارند که به
دلیل ارزان بودن قیمت زمین نســبت به محدوده شیراز و امکانات اولیه
(آب ،بــرق ،گاز و )...مورد اقبال مهاجران و برخی گروهای کمدرآمد که
از پس قیمت باالی مســکن در داخل شــهر برنمیآیند قرار گرفته و با
ســرعت زیاد در حال گسترش هســتند .بهطوریکه در برخی روستاها
شــامل گلخون ،ماه فیروزان ،شاپور جان ،سید صفری و کفری نرخ رشد
در دوره  ۸۵ـ  ۹۰بیش از  ۱۰.۵درصد ،در روستاهای کرونی و سلطانآباد
در این دوره باالی هشت درصد بوده که با توجه به اینکه این رشد بیشتر
از هفت برابر نرخ رشد روســتایی کشور و استان است نشانگر گسترش
ساختوسازهای غیرمجاز در این روســتاها و عدم توفیق شهرداری در
کنترل ساختوســازهای خارج از محدوده این روستاهاست .بهطوریکه

در روســتای کرونــی
ساختوساز خارج از محدوده
مصوب روستا به بیش از سه
برابر مساحت روستا میرسد.
این روســتاها که بیشترشان
در حریــم منطقه  ۹شــیراز
قرار دارند ظاهراً به حال خود
رها شــده بودند بهطوریکه
چندین روســتا در این منطقه
به یکدیگر متصل شــدهاند و
تمرکز جمعیت عمدت ًا مهاجر
بافــت اجتماعی خاصی را در
حاشیه شیراز شکل داده است.
به دلیل وظیفهای که اینجانب بهعنوان ناظر منطقه  ۷داشــتهام عمده
مســائل محدوده منطقــه  ۷را در محالتی میدانم کــه زمانی بهعنوان
روســتاهای اطراف شیراز قلمداد شدهاند .روســتاهای سابق و محالت
کنونی شــهر شیراز شــامل کوشــکک ،نصرآباد ،اتحاد ،ترکان و ...این
روســتاها که زمانی با مهاجرت گسترده در دهه  ۷۰و  ۸۰روبرو بودهاند.
بهعنوان یک راهکار مهار رشد فزاینده در سال  ۱۳۸۸با تصویب شورای
عالی شهرســازی و معماری ایران به محدوده شــیراز الحاق شدهاند .در
حال حاضر علیرغم تالشهای فراوان شــهرداری منطقه  ۷و بهسازی
معابر و تهیه طرحهای شــهری اما مشــکالت اجتماعی و تمرکز فقر،

مســائل محیط زیستی و ...در
ســاختار این محالت نهادینه
شده بهطوریکنه این محالت
هنوز ســیمای عقبافتادگی
و حاشــیهای خــود را حفظ
نمودهاند .بــه اعتقاد من چاره
کار مهــار و پاســخگویی به
مشــکالت اینگونه محالت
صرف ًا با الحاق به محدوده حل
نشده و میطلبد تا راهکارهایی
بهمنظــور توانمندســازی
ســاکنان ،و کمک به معیشت
خانوارهای ســاکن در این محالت که بههرحال جزئی از شــهر شیراز
قلمداد میشــوند با همکاری کلیه نهادهــای عمومی و دولتی در پیش
گرفته شود .همانگونه که مطرح شد در حال حاضر چشمپوشی از برخی
وظایف قانونی شهرداری ،زمینهساز گسترش حاشیهنشینی در شیراز شده
است .لذا پیشنهادهایی بهمنظور رسیدگی به این معضالت و جلوگیری از
روستایی شدن کالنشهر فرهنگی شیراز ارائه میشود :شهرداری شیراز
میتواند از فرصتها و امکانات بالقوه این مجموعه شــهری در راستای
تبدیل فرصتها بهره بیشــتری بگیرد ،زمینه سرمایهگذاری بهخصوص
در فاز گردشــگری را فراهم آورده؛ همچنین تبدیل یک بانک زمین در
اراضی که قابلیت توســعه را در آینده دارد میتواند سرمایه مضاعفی را

برای شــهر ایجاد کند .کاری که در چند دهه قبل توسط شهردار انجام
داده نشد ،اما دالالن و سوداگران زمین به نحوی از این فرصت استفاده
کردند و ســودی که باید به نفع منافع شــهر ایجاد میشد در جیب خود
ســرازیر کردند و خرابیهای آن برای شــهر به جا ماند .از همین رو تا
وقتیکه به حریم شــهر بهعنوان یک معضل نگاه شود نه یک فرصت،
شــرایط وضع کنونی را از این بدتر و شــدیدتر بدانید و مطمئن ًا با فرایند
سریع شهرنشینی در کشور شاهد سیر عظیمی از جمعیت مهاجر در این
پهنه شــهر خواهیم بود .در همین راســتا تأکید میشود حریم شهر به
خصوص کالنشهرها بشــدت از نبود قوانین در تحت تأثیر بوده است.
الزم اســت قانون موجود بعد از سالها ســکوت ضوابط و دستورالعمل
منســجم شــهری در این خصوص وضع کند و نهــاد مدیریتی ازجمله
شورای شهر و شهرداریها سکان برنامهریزی و اجرایی طرحهای توسعه
و عمران را به عهده بگیرد و اهداف راهبردهای کالن ملی در قالب طرح
آمایش ســرزمین ،کالبدی و ملی و منطقهای به شــکل متمرکز تدوین
شوند و مورداستفاده نهادهای محلی قرار گیرند .تشکیل سازوکار مناسب
در مناطق شــهرداری در برخورد با اقدامــات غیرقانونی ازجمله تفکیک
اراضی ،ساختوســازهای خالف و راهاندازی اداره حریم شهر بر اساس
مصوبه وزارت کشــور ،رسیدگی به موضوع محالت الحاقی و تخصیص
بودجه بیشتر به این محالت که موردتوجه قرار گیرد .همکاری نهادهای
انتظامی و دادگســتری و تشکیل شعب ویژه و کالنتری یا کانکسهای
پلیس در روســتاهای حاشیه شــیراز بهمنظور گزارش و برخورد سریع با
متخلفین به جد در دستور کار شهرداری واقع شود.

پروندههفته
پروندهای درباره الیحه مدیریت تعارض منافع
در شورای شهر

10

تعارض منافع شخصی مشموالن این طرح عبارت است
از انجام بیطرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفهای
و اختیارات قانونی در مجموعه مدیریت شهری
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،،

در مصوبه شورای
شهر شیراز تعارض
منافع ،عبارت است از
تعارض منافع شخصی
مشموالن این طرح با
انجام بیطرفانه و بدون
تبعیض وظایف حرفهای و
اختیارات قانونی آنها در
مجموعه مدیریت شهری
شیراز؛ و مدیریت تعارض
منافع به کلیه اقدامات
و تدابیر اداری ،نظارتی،
قضایی و شبهقضایی الزم
برای پیشگیری از بروز
تعارض منافع و رفع یا
کاهش حداکثری تأثیرات
سوء وضعیتهای تعارض
منافع غیرقابلاجتناب
اطالق میشود

،،

،،

«اگر قرار است ما به
بحث شفافیت باور داشته
باشیم ،باید به توانمندی،
توانایی ،تخصص،
کارآمدی ،تجربه،
تحصیالت مرتبط و
کارنامه کاری توجه داشته
باشیم؛ نه دوستان و
آشنایان و قوموخویش»؛
چراکه «در غیر این صورت
شفافیت چیزی جز یک
شعار زیبا نخواهد بود».

،،

،،

بهجای وضع قوانین
جدید دراینباره،
بهتر است نظارت
بر عملکرد کارکنان
شهرداری از سوی
اعضای شورای
اسالمی شهر
افزایش یابد.
خطرناکتر از انتصاب
خویشاوندان اعضای
شورای شهر در
شهرداری ،استخدام
همحزبیهاست

،،

«شهرراز» الیحه مدیریت تعارض منافع در شورای اسالمی شهر شیراز را بررسی میکند

شفافیت و پیشگیری از فساد با مدیریت تعارض منافع
شهرراز
هفته گذشته در شصتوششمین جلسه صحن علنی شورای اسالمی شهر شیراز طرح یکفوریتی
اعضا محترم شورای اسالمی شهر شیراز در خصوص مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری
شیراز موردبررســی قرار گرفت .در این جلسه بخشــی از طرح یکفوریتی اعضاء محترم شورا
در خصوص مدیریت تعارض منافع عمومی در شــهرداری شیراز به تصویب رسید و رسیدگی به
دیگر مواد آن به جلســه هفته آینده موکول شد .مشــابه این الیحه را پیشتر بهاره آروین عضو
شورای اسالمی شــهر تهران در شورای شهر پایتخت ارائه کرده بود و این الیحه در سال جاری
به تصویب شــورا رسید .در پروندهی پیشروی «شهرراز» به این الیحه و جزئیات آن پرداختهایم
طــرح «مدیریت تعــارض منافــع عمومی در
شهرداری شیراز»

به گزارش روابط عمومی شــورای اســامی شهر شیراز،
در راستای اجرای قانون سیاســتهای کلی نظام اداری
مصوب  1389و قانون ارتقای ســامت اداری و مبارزه با
فساد مصوب  1390و مستنداً به قانون منع مداخله وزراء و
نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی
و کشوری مصوب  1337و نهادینهسازی شفافیت در حوزه
تعارض منافع عمومی و مبارزه نظاممند و دقیق با تخلفات
اداری و دسترســی به عدالت اداری پایدار ،طرح مدیریت
تعارض منافع عمومی در شــهرداری شیراز پیشنهاد شده
اســت .بخش اول این طرح شــامل تعاریــف واژگان و
اصطالحات بهکاررفته در این طرح به تصویب رســید .در
مصوبه شورای شهر شــیراز تعارض منافع ،عبارت است
از تعارض منافع شــخصی مشــموالن این طرح با انجام
بیطرفانــه و بدون تبعیض وظایــف حرفهای و اختیارات
قانونی آنها در مجموعه مدیریت شهری شیراز و مدیریت
تعارض منافع به کلیه اقدامــات و تدابیر اداری ،نظارتی،
قضایی و شبهقضایی الزم برای پیشگیری از بروز تعارض
منافع و رفع یا کاهش حداکثری تأثیرات سوء وضعیتهای
تعارض منافع غیرقابلاجتناب اطالق میشود.
آنچه در شورای شهر شیراز گذشت

به گــزارش «ایرنا» طرح یکفوریتــی برخی از اعضای
شورای اسالمی شــهر شیراز مبنی بر ممنوعیت استخدام
بســتگان اعضای این نهاد در شــهرداری در شــصت و
ششمین نشست شورای این شهر بررسی شد ،اما به نتیجه
نرسید و واکاوی بیشتر در این زمینه به جلسه هفته آینده
موکول شــد .یکی از اعضای شورای اسالمی شهر شیراز
در این نشســت بیان داشت :طرح مدیریت تعارض منافع
عمومی در شهرداری شیراز باید متناسب با قانون باشد و
دایره مشــمولیت آن تنها مختص خویشاوندان درجهیک
اعضای شــورا اســامی این شهر نباشــد؛ بلکه گستره
بیشتری از خویشاوندان را در بربگیرد .لیال دودمان افزود:
اگر مشمولیت این طرح تنها اقوام درجهیک را شامل شود،
عدالت رعایت نخواهد شــد .نایبرئیس شورای اسالمی
شهر شــیراز هم گفت :فساد گوشههای مختلفی دارد که
شروع مبارزه با آن امر بسیار مهمی است .ابراهیم صبوری
بیان داشت :رعایت منافع عمومی در برابر منافع شخصی
ضرورتی اســت که همگان باید به آن پایبند باشند .علی
ناصری ،دیگر عضو شــورای شهر شــیراز نیز دراینباره
گفت :در طرح راهاندازی سامانه شفافیت که در هفتههای
گذشته در این نهاد مصوب شد ،سه بند مهم از آن حذف

و در پــی آن طرح تعارض منافع عمومی در شــهرداری
شیراز مطرح شد که اکنون برخی از اعضای شورا به دنبال
تغییر در آن هستند.
خطرناکتــر از اســتخدام اقــوام ،اســتخدام
همحزبیهاست

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر شیراز
نیز بیان کرد :ابهام اصلی این طرح این اســت که طبقات
خویشــاوندی در آن مشخص نشده اســت .احمد تنوری
افزود :ایراد اصلی طرح یادشــده این اســت که در مورد
استخدام خویشــاوندان درجهدو و ســه اعضای شورای
اسالمی شــهر در شــهرداری موانعی ایجاد نشده است،
بهگونــهای که اکنون اســتخدام اقوامی نظیــر برادرزاده
اعضای شــورای شهر شیراز در شهرداری این شهر سابقه
دارد و باید این طرح شامل منع استخدام سایر خویشاوندان
هم بشود .رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای
اسالمی شهر شیراز نیز بر این باور است که بهجای وضع
قوانین جدید دراینباره ،بهتر اســت نظــارت بر عملکرد
کارکنان شــهرداری از سوی اعضای شــورای اسالمی

و بهمنظور بررســی و مقایسهی الیحه مدیریت تعارض منافع در شورای شهر شیراز با الیحه
مدیریت تعارض منافع در شورای شهر تهران ،جزئیات الیحه مذکور در شورای شهر تهران را از
زبان بهاره آروین (بیانشــده در همایش مبارزه با فساد ،احیای اعتماد در شیراز) منتشر کردهایم.
همچنین برای بررســی بیشــتر این الیحه و جزئیات آن ،با لیال دودمان به گفتوگو نشستهایم تا
ببینیم این عضو کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای شهر که در صحن علنی شورای
شــهر در مخالفت از این الیحه گفته بود ،چرا با این الیحه مخالف است؛ اما ابتدا ببینیم الیحهی
مدیریت تعارض منافع در شــورای شهر شیراز چه میگوید و اعضای شورای اسالمی شهر شیراز
چه نظری دربارهی آن دارند؟
شــهر افزایش یابد .نــوذر امامی افــزود :خطرناکتر از
انتصاب خویشــاوندان اعضای شورای شهر در شهرداری،
استخدام همحزبیهاست .در این نشست ،بخشی از طرح
یکفوریتی اعضای شورا در مورد مدیریت تعارض منافع
عمومی در شــهرداری شیراز به تصویب رسید و رسیدگی
به دیگر مواد آن به جلسه هفته آینده موکول شد.
قانون از سال  1337وجود داشته و قانونگذاری
مجدد محلی از اعراب ندارد

برای بررسی جزئیات این طرح با لیال دودمان که در صحن
علنی شورای شهر در مخالفت با این الیحه گفته بود ،به
گفتوگو نشســتیم .عضو کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شورای اسالمی شهر شیراز ابتدا میگوید :مشکلی
کــه دربارهی این الیحه وجود دارد آن اســت که الیحه
مدیریت تعارض منافع از قانون «منع مداخله در معامالت
دولتی» گرفته شــده است« .درواقع ما اینجا با یک نکته
مبهم سروکار داریم ،آن هم اینکه وقتی میگوییم ما این
الیحه را از قانــون گرفتهایم ،به لحاظ قانونی نمیتوانیم
دوباره یک قانون را تصویــب کنیم ،چراکه این قانون از

قبل وجود دارد ».دودمان میگویــد به دلیل آنکه قانون
منع مداخله در معامالت دولتی از ســال  1337در کشور
وجود داشته اســت ،بنابراین «ما کمبود قانون نداریم ،اما
ممکن است اجرای قانون کامل نباشد ».او با تأکید بر به
گفتهی خودش این «ابهام» که «نمیتوانیم قانون را یک
بار دیگر وضع کنیم» ،میگوید :اما راهکارهای رسیدن به
این قانون ارائه شده است« .راهکارهایی که ما بتوانیم آن
قانون را تقویت کنیم و الزام داشــته باشیم که حتم ًا آنها
را اجرا کنیم ».او ســپس میگویــد :حتی اگر قانونی هم
در این زمینه وجود نداشــته باشد ،شورای شهر صالحیت
قانونگذاری ندارد ،چون شــورای شــهر یک قانونگذار
محلی اســت و قانون را باید یک شورای کشوری ایجاد
کنــد« .من معتقدم اگــر تمامی مــوارد الیحه مدیریت
تعارض منافع شورای اسالمی شهر شیراز بر اساس قانون
منع مداخله در معامالت دولتی باشد ،ما انگار دوباره یک
قانون را تصویب میکنیم ،اگر هم قانونی وجود نداشــته
باشد که ما باز هم صالحیت تصویب قانون را نداریم».
گستره شمول قانون گستردهتر شود

لیال دودمان سپس میگوید :ما راهکارها و سازوکارهایی
بــرای اجرای قانون منع مداخله در معامالت دولتی انجام
دادهایم .او اعالم و انتشــار قراردادها ،نظارت همگانی و
استفاده از سمنها برای نظارت اینها سازوکارهای اجرای
این قانون میداند و میافزاید :از ســوی دیگر مشکل ما
با الیحه مذکور در شورای شهر شیراز ،در بحث استخدام
بستگان مدیران شهرداری و شورای شهر بود« .مسئله ما
گستره شمول بستگان است؛ چراکه ما در حال حاضر پدر،
مادر ،همســر ،فرزند ،خواهر ،برادر ،عروس و داماد را جزو
گستره شمول بستگان قرار دادهایم ،درحالیکه شمول این
قانون باید گستردهتر باشد».
او با اشــاره به اینکه مدیران شهری نباید نگاه جناحی و
گروهی در بحث اســتخدامها داشته باشند ،میگوید« :ما
نمیتوانیم تنها برای استخدام هشت نفر محدودیت ایجاد
کنیم و ســپس برای تمام دوستان ،آشــنایان و اقواممان
این آزادی را قرار دهیم .اگر قرار اســت شــفافیت داشته
باشیم ،باید کاری اساسی انجام دهیم ».دودمان میگوید:
«اگر قرار اســت ما به بحث شــفافیت باور داشته باشیم،
باید به توانمندی ،توانایی ،تخصــص ،کارآمدی ،تجربه،
تحصیالت مرتبط و کارنامه کاری توجه داشــته باشــیم؛
نه دوســتان و آشــنایان و قوموخویش»؛ چراکه «در غیر
این صورت شــفافیت چیزی جز یک شــعار زیبا نخواهد
بود».
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بهاره آروین از الیحه مدیریت تعارض منافع در شورای شهر تهران میگوید

،،

شفافیت و نظارت همگانی
راهکار مبارزه با تعارض منافع

شهرراز

بهاره آروین عضو شــورای شهر تهران و پیشنهاددهنده الیحه مدیریت تعارض منافع درباره
این طرح میگوید :ما در شــورای شهر تهران راهحل شــفافیت را در دستور کار قرار دادیم و
سعی کردیم در یک دوره چهارساله از حجم فســاد در شهرداری تهران و بیاعتمادی مردم
به این نهاد بکاهیم .آروین در ادامه با اشــاره به برخی اظهارنظرها در مورد اینکه در کالنشهر

تهران که آلودگی هوا ،ترافیک ،انواع و اقســام آســیبهای اجتماعی و ...زندگی روزمره
شــهروندان را مختل میکند ،صحبت کردن از شفافیت ممکن اســت مطالبهای غیرضروری
است ،میگوید« :اتفاقاً ما در شورای شهر تهران معتقدیم که شفافیت بر همهی این مسائل و
معضالت اولویت دارد».

دالیل ضروریبودن شفافیت و نظارت همگانی

بهاره آروین دالیل این موضع خود را نیز عنوان میکند:
«کارآمدترین راه مبارزه با فساد ،نظارت همگانی است
و راهحــل آن نیز به این صورت اســت کــه ما دادهها
را برای مردم شــفاف کنیم تا خود شــهروندان بتوانند
تخلفات را کشــف و پیگیری کنند .از ســویی شفافیت
پیشــگیریکننده از فســاد اســت؛ این نکتهای بسیار
مهم اســت ،تفاوت نظارت همگانی با نظارت نهادهای
نظارتی در آن اســت که شــفافیت از فساد پیشگیری
میکنــد .بدینصورت که مدیرانی را که ممکن اســت
دارای تعارض منافع عمومی و شــخصی باشند ،محتاط
میکند و آنها میدانند که دیگر تنها نهادهای نظارتی
بر عملکردشــان نظارت ندارند و همه شهروندان نیز بر
قراردادها و مناقصهها نظارت دارند .از همین رو نظارت
همگانی مؤثرتر از نظارت متمرکز اســت .دومین دلیل،
بهبود سیاستگذاری است ،در حال حاضر متخصصان
مــا نمیتوانند بهخوبی بــرای مســائل جامعه راهحل
بدهنــد ،چــون دادهی معتبر ندارنــد و داده معمو ًال در
آرشیو ســازمانهای دولتی و عمومی است .نکته سوم
نیز افزایش اعتماد است؛ اصلیترین راه افزایش اعتماد
عمومی شفافیت است».
هدفگذاریهای ســنجشپذیر شــورای شهر
تهران برای تحقق شفافیت

عضــو شــورای شــهر تهــران در ادامه با اشــاره به
اینکه شــفافیت با افشــاگری تفــاوت دارد ،میگوید:
افشــاگریهای موردی نهتنها سبب افزایش اعتماد در
جامعه نمیشــود ،بلکه موجب دامنزدن به بیاعتمادی
نسبت به مســئوالن میشــود .این در حالی است که
شــفافیت سیســتماتیک ســبب ایجاد اعتماد عمومی
میشــود« .البته این اعتماد عمومی نیز یکشبه ایجاد
نمیشود و اثر میانمدت و بلندمدت دارد ».بهاره آروین
ســپس به رویکرد شورای شــهر تهران اشاره میکند
که با شــعار «شهرداری تمامشیشــهای» رأی آورد .او
راهکارهای تحقق این شعار را نیز «چهار هدفگذاری
مشخص و ســنجشپذیر برای تحقق شفافیت» اعالم
میکند 1« :ـ شفافیت نهاد شورا .رأی تکتک اعضا و
مصوبات باید شفاف باشد .نهادهای انتخابی و نهادهای
شــورایی اگر وارد زدوبندها و مناسبات پنهانی نشوند،
میتوانند بســیار مؤثر عمل کنند .چگونه میتوان این
نهاد را از این فساد دور کرد؟ یکی از راههایش آن است
که نماینده مسئولیت رأی خود را بپذیرد 2 .ـ دسترسی
آنالین شــهروندان به قراردادهای بیش از یک میلیارد
تومان 3 .ـ دسترســی آنالین شــهروندان به اطالعات
تغییر کاربری ،جوازهای ساختوســاز و پایان کارها4 .
ـ اعالم ریز کمکهای نقدی و غیرنقدی شهرداری به
کلیهی نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی».
فرایندهای محمل فساد در شهرداری تهران

اســتادیار جامعهشناسی دانشگاه شــهید بهشتی تهران
در ادامه با تأکید شفافیت بهصورت سیستماتیک اتفاق
بیفتــد ،دلیل این امر را اینگونــه عنوان میکند :وقتی
شفافیت سیســتماتیک باشــد ،وارد دعواهای سیاسی

ذره بین
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چهار هدفگذاری
مشخص شورای شهر
تهران برای تحقق
شفافیت :شفافیت رأی
تکتک اعضای شورا و
مصوبات .دسترسی آنالین
شهروندان به قراردادهای
بیش از یک میلیارد تومان،
اطالعات تغییر کاربری،
جوازهای ساختوساز
و پایان کارها و جزئیات
کمکهای شهرداری به
نهادها و اشخاص حقیقی
و حقوقی

،،

،،
نمیشــود .بهاره آروین در ادامه به پژوهشــی اشــاره
میکند که یکی از ادارات کل شــهرداری تهران انجام
داده و « 15فرایند اولویتدار محمل فساد در شهرداری
تهران» را به ترتیب اولویت شناســایی کرده است .به
گفتهی این عضو شورای شهر تهران« ،بسیاری از این
فرایندها به حوزه معامالت در شــهرداری تهران ،ترک
تشریفات ،واگذاری قراردادها ،فرایند برگزاری مزایدهها
و مناقصهها ،حوزه مأموریتی شهرسازی و جذب نیروی
انسانی برمیگردد».
معامالت ،اطالعات شهرســازی و تهاترها باید
اعالن عمومی شوند

بهاره آروین در ادامــه میگوید برای تحقق محورهای
ضد تعارض منافع در شــهرداری تهران ســه مصوبه
اجرایی شــده است« :الزام شــهرداری تهران به انجام
الکترونیکــی و اعــان عمومی اطالعــات معامالت
شــهرداری ،الزام شــهرداری بــه انتشــار اطالعات
شهرسازی ،اعالن الکترونیک و عمومی سرمایهگذاری
مشــارکتی ،تهاترها و »...به گفته این عضو شــورای
شــهر تهران در شــهرداری تهران واحدهای تابعهی
شهرداری معمو ًال کمتر نظارتپذیرند« .راهکار نظارت
سیستماتیک آن نیز هنوز در دست انجام است و از 44
واحد  12واحد متصل شــدهاند و بقیه تا پایان سال به
این سیستم میپیوندند».
ممنوعیت و شفافیت؛ دو نیمه مکمل

آرویــن در ادامه میگویــد :مدیریت تعــارض منافع،
ممنوعیت و شفافیت را بهعنوان دو نیمه مکمل در نظر
میگیرد .او با اشــاره به اینکه الیحه مدیریت تعارض
منافع در کمیسیونهای تخصصی دولت در حال بررسی
اســت ،میافزاید :اما ما متوجه شدیم با توجه به فرایند
طوالنی کــه این الیحه باید بگذراند تا به مجلس ارائه
شــود و سپس فرایند طوالنی تصویب در مجلس ،قطع ًا
تصویب این الیحه به مجلس کنونی و حتی شــورای
شــهر کنونی نخواهد رســید« .من الیحــه دولت را

مشــاهده کردم ،واقعیت آن اســت که آنچه در شورای
شهر تهران به تصویب رسید ،بسیار روشنتر ،مرتبطتر
و متمرکزتر بر محملهای فســاد در مدیریت شــهری
تهران است».
او با اشاره به اینکه حدود هزار مدیر ارشد در شهرداری
تهران وجود دارد ،میافزاید :بر اســاس الیحه مدیرت
تعارض منافع شورای شهر تهران ،معامله با شرکتهایی
که بیش از پنج درصد ســهام آن شرکتها را این هزار
مدیر شهرداری یا بستگان آنها در اختیار داشته باشند،
ممنوع است.
شــفافیت ،راهکار اجرای قانون «منع مداخله در
معامالت دولتی»

بهاره آروین سپس با اشــاره به قانون «منع مداخله در
معامالت دولتی» که در سال  1337به تصویب رسیده
است ،میگوید :این قانون از سال  1337تصویب شده،
اما ما راهکار اجرایی آن را در شــفافیت قراردادها شکل
دادهایم تا متضمن اجرای آن باشد .او سپس مثالهایی
میآورد از شــمول الیحه مدیریت تعــارض منافع در
شــهرداری تهران« .در شــهرداری تهران افرادی که
پروانه نظاممهندســی دارند ،کام ً
ال در موقعیت تعارض
منافع هســتند و نمیتوانند از این پروانه استفاده کنند.
طرح ما در شــورای شــهر همچنین عضویت همزمان
افراد به خاطر مسئولیت حقوقیشان در چندین شرکت و
واحد تابعه را نیز ممنوع میکند .ما همچنین ممنوعیت
بهکارگیــری بســتگان مدیران شــهرداری و اعضای
شورای شــهر را نیز تصویب کردهایم ،تنها زمانی آنها
میتوانند به کار گرفته شــوند که در قالب آزمونهای
رسمی پذیرفته شده باشند».
انتشــار اطالعات پروانه ساختوســاز و تغییر
کاربریها

بهاره آروین در ادامه میگوید :ما در شورای شهر تهران
بــا این راهکارها ،گوهر شــفافیت را به کار بســتیم تا
ممنوعیتهــای قانونی که قب ً
ال هم در قالب قانون منع

مداخله در معامالت دولتی موجود بود ،اجراییتر شــود.
آروین انتشار فهرست مشخصات ،سوابق و دریافتیهای
مدیران شهرداری را ازجمله موارد شفافیتبخش در این
مصوبه شورای شهر میداند« .همچنین انتشار فهرست
وکال ،مهندســان نظاممهندســی و کارشناسانی که با
شــهرداری تهران همکاری دارند ،انتشار فهرست افراد
حقوقی دریافتکننده کمک از شهرداری تهران و انتشار
مشخصات کلیه ســفرهای خارجی کارکنان شهرداری
ازجمله راهکارهای ما برای شــفافیت هرچه بیشتر بوده
است ».این عضو شــورای شهر تهران در ادامه ،انتشار
اطالعــات فرایند صدور پروانه ساختوســاز در بخش
شهرســازی را یکی دیگر از این اقدامات در راســتای
شفافیت و پیشگیری از فساد عنوان میکند« .به خاطر
وابستگی درآمد شــهرداری به اقتصاد سیاسی مسکن،
تخلف ســاختمانی در شهر تهران بسیار رایج است ».از
همین رو آروین میگوید که «انتشــار اطالعات تغییر
و تثبیت کاربریها» و «انتشــار اطالعــات مربوط به
طرحهای نقشــه تفصیلی» نیز از دیگر موارد موجود در
الیحه مدیریت تعارض منافع در شــورای شهر تهران
است.

،،

شفافیت در تخصیص بودجه

بهاره آروین در انتها از نقش مهم شــفافیت در بودجه
و بهویژه شــفافیت در تخصیص بودجه شهر میگوید.
«ما مشاهده میکنیم که مجلس و شورا ساعتها وقت
صرف بررســی بودجه میکنند ،اما مکانیزم تخصیص
بودجه فرایندی دیگر اســت .بــه این خاطر که معمو ًال
بودجه غیرواقعی اســت و درآمدها محقق نمیشوند از
همیــن رو مکانیزم تخصیص بودجه به این معناســت
کــه همان میزان از بودجه که تحقــق پیدا میکند ،به
کجا تخصیص مییابد ».آروین میگوید امســال برای
نخســتین بار در شورای شــهر تهران ،کلیات عملکرد
الیحه بودجه و پرداخت در شــشماهه اول ســال در
شــهرداری تهران بهصــورت فابل اکســل و در قالب
استاندارد منتشر شده است.

در شهرداری تهران افرادی که پروانه نظاممهندسی دارند ،کام ً
ال در موقعیت تعارض منافع هستند و نمیتوانند
از این پروانه استفاده کنند .طرح ما در شورای شهر همچنین عضویت همزمان افراد به خاطر مسئولیت حقوقیشان
در چندین شرکت و واحد تابعه را نیز ممنوع میکند .ما همچنین ممنوعیت بهکارگیری بستگان مدیران شهرداری
و اعضای شــورای شــهر را نیز تصویب کردهایم ،تنها زمانی آنها میتوانند به کار گرفته شوند که در قالب
آزمونهای رسمی پذیرفته شده باشند

کارآمدترین راه مبارزه با فساد ،نظارت همگانی است و راهحل آن نیز به این صورت است که ما دادهها را برای مردم شفاف کنیم تا
خود شهروندان بتوانند تخلفات را کشف و پیگیری کنند .از سویی شفافیت پیشگیریکننده از فساد است و نظارت همگانی مؤثرتر از نظارت
متمرکز است .دومین دلیل نظارت همگانی ،بهبود سیاستگذاری است ،چراکه در حال حاضر متخصصان ما نمیتوانند بهخوبی برای مسائل
جامعه راهحل بدهند ،چون دادهی معتبر ندارند و داده معمو ً
ال در آرشیو سازمانهای دولتی و عمومی است .نکته سوم نیز افزایش اعتماد
است؛ اصلیترین راه افزایش اعتماد عمومی شفافیت است

برای تحقق محورهای
ضد تعارض منافع در
شهرداری تهران سه
مصوبه اجرایی شده است:
«الزام شهرداری تهران
به انجام الکترونیکی و
اعالن عمومی اطالعات
معامالت شهرداری،
الزام شهرداری به انتشار
اطالعات شهرسازی،
اعالن الکترونیک و عمومی
سرمایهگذاری مشارکتی،
تهاترها و»...

1

،،

شفافیت در
تخصیص بودجه
شهر نیز بسیار مهم
است .چراکه معموالً
بودجه غیرواقعی
است و درآمدها
محقق نمیشوند از
همین رو مکانیزم
تخصیص بودجه
به این معناست
که همان میزان از
بودجه که تحقق
پیدا میکند ،به کجا
تخصیص مییابد

،،

پرونده ویژه

گزارشی دربارهی راهکارهای توسعهی صنعت گردشگری شیراز
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در سال آینده شیراز میزبان جشنواره نان
و نخستین سمپوزیوم مجسمهسازی خواهد بود
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بررسی برنامهها و چشمانداز بخش گردشگری شهرداری شیراز در گفتوگو با مدیر گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز

،،

در توسعه گردشگری
ایجاد زیرساختهای
الزم و مناسب است
که عالوه بر جذب
گردشگران ،بهصورت
غیرمستقیم باعث اثرات
مفید اقتصادی و افزایش
اشتغال در جامعه میزبان
میشود.

،،

چشمانداز  20ساله :شیراز نخستین مقصد گردشگری
چند کارکردی ایران
شهرداری شیراز « 156پروژه» در زمینه گردشگری تعریف کرده است

فاطمه منفرد

در دنیای امروز ،گردشــگری به یکی از مهمترین نیروهای محرکه توسعه اقتصادی در بسیاری
از کشورهای جهان درآمده است و میتوان افزون بر طبیعت زیبا و متنوع ،آدابورسوم ،پیشینه
تاریخی و فرهنگ کشــورها ،عوامل مهمی همچون افزایش اوقات فراغت و دنیای فنّاوری را در
این رشــد صعودی دخیل دانست .این امر بهگونهای اســت که انعکاس مکانها و جاذبهها در
میان مردم چند برابر شــده و مقوله سفر بیشازپیش در سبد نیازهای زندگی مردم قرار گرفته
است .درنتیجه این تغییرات دهه اخیر ،گردشگری برای بسیاری از مدیران و مسئوالن بهصورت
امری اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نمادین و بســیار بااهمیت درآمده است .فعالیتهای حوزه
گردشگری در چند سال اخیر بهنوعی فرایند رقابتی میان کالنشهرهای ایران تبدیل شده است

گفت :صنعت گردشگری به بخشهای مختلفی تقسیم
میشود که شامل :تاریخی ـ فرهنگی ،طبیعی و رویدادها
است .با توجه به این تقسیمبندی متولی ابنیهی تاریخی
و فرهنگی ســازمان میراث فرهنگــی ،بخش باغها و
طبیعتگردی معمو ًال در اختیار دانشگاهها و منابع طبیعی
و مسئولیت شهرداریها در حوزه رویدادهاست.

،،

شهرداریها به سبب
مردمی بودن و در راستای
مدیریت و ارائه خدمات
مناسب شهری ،نقشی
به سزا و مؤثر در امر
توسعه توریسم ،ایجاد و
گسترش اماکن توریستی
فعالیتهای وابسته به
آن دارند .شهرداری را
میتوان مؤثرترین واحد
در ایجاد زیرساختهای
گردشگری ،ترویج و
توسعه آن دانست.
شهرداری شیراز حداکثر
همکاری و هماهنگی را با
دیگر متولیان گردشگری
در بخشهای الزم را دارد

،،

،،

یکی از مهمترین
چالشهای موجود در
صنعت گردشگری ایران
عدم وجود چارتهای
گردشگری است .با
توجه به این مسئله ما
به بررسی کشورهای
پیرامون پرداختهایم
و ساختار گردشگری
علمی را تعریف و نتایج
بهدستآمده را بومیسازی
کردهایم

،،

که با ارائه تعاریف ،تعیین اهداف ،داوری میان گزینههای گوناگون در زمینه ســرمایهگذاری،
آمایش و ایجاد ســاختار مدیریت مناســب و تجاری کردن فرآوردههای گردشــگری شهری
ســعی در جهت توســعه پایدار منطقهای دارند .حالآنکه گردشگری صنعتی است که در رونق
آن ســازمانهای مختلفی ایفای نقش میکنند که باید همســو و در یک راســتا گام بردارند و
مهمتر اینکه هماهنگی بخش خصوصی و دولتی در این زمینه نقشــی کلیدی دارد .دستگاههای
دولتی و ســازمانهای مرتبط با بخش گردشگری با ایجاد ســازگاری و هماهنگ کردن منافع
گروههای مختلف ازجمله جامعه محلی ،بنگاههای فعال در صنعت گردشــگری و مصرفکنندگان
گردشــگری ،برای حفظ ثروت طبیعی و میراث اجتماعی یک مقصد میتوانند تأثیرات منفی یک
برنامه گردشگری را کاهش دهد.

ایجاد دبیرخانه دائمی رویدادهای گردشگری
و فرهنگی فارس

ضرورت ایجاد زیرساختهای الزم و مناسب
است

امروزه دیگر توسعه گردشگری بدون توجه به تمایالت،
توانمندیها ،ارزشهــا و قابلیتهای جامعه ،امکانپذیر
نیســت .همچنین نکته مهم در توســعه توریسم ایجاد
زیرســاختهای الزم و مناسب است که عالوه بر جذب
گردشــگران ،بهصورت غیرمســتقیم باعث اثرات مفید
اقتصادی و افزایش اشــتغال در جامعه میزبان میشود.
ازآنجاکه اشتغال در گردشگری بهگونهای است که قابلیت
استفاده از فناوری بهجای نیروی انسانی بهویژه در ارائه
خدمات بسیار کم است ،با برنامهریزی صحیح و راهبردی
اثرات مثبت اقتصادی آن به ســرعت در منطقهای که
در بخش گردشــگری فعال باشــد قابلمشاهده است.
همچنین ازآنجاکه توسعه گردشــگری شهری یکی از
ارکان توســعه پایدار شهری به شمار میرود ،در صورت
حرکت مناسب میتواند ضمن آبادانی ،عمرانی و پویایی
اقتصادی بستر مناسبی برای تعامل فرهنگی و اجتماعی
شهروندان فراهم کند.
نقــش مهم شــهرداریها در توســعهی
گردشگری

با وجود ظرفیتهای بسیار در حوزه گردشگری در ایران
هنوز این بخش در کشــور از جایگاه مناسبی برخوردار
نبوده و نتوانسته است درخور ظرفیتهای موجود ایفای
نقش کند؛ بهگونــهای که وجود برنامهای منســجم و
استراتژیک در این بخش حس میشود تا پیشبینیهای
الزم برای شــرایط خاص در آن دیده شــده شود .برای
مثال نوســانات نــرخ ارز طی ماههای اخیــر اگرچه در
برخــی از صنایع آشــفتگی ایجاد کرد ،امــا در بخش
توریسم بینالملل میتوانســت بهعنوان برگ برندهای
ایران را جزو کشــورهای ارزان و با توانمندی باال در دنیا
معرفی کند که متأسفانه جز برخی بخشهای خصوصی
فعال در حوزه گردشــگری از این فرصت استفاده نشد؛
درحالیکه در صورت وجود برنامهریزی برای زمانهای
اینچنینی میشــد این قضیه را به فرصت تبدیل کرد.
البته همانطور که پیشتر اشــاره شد ورود گردشگر و
رونــق این صنعت تنها با همت یک ســازمان یا بخش
رخ نخواهــد داد و پیشــرفت در این صنعت همکاری و
هماهنگــی ارگانهای مختلف را میطلبد .در این میان
نقش کلیدی شــهرداریها بهعنوان سازمانی مردمی با
مســئولیت مدیریت خدمات شــهری در توسعه صنعت
توریسم شهری بر هیچکس پوشیده نیست .شهرداریها
به ســبب مردمی بودن و در راســتای مدیریت و ارائه

خدمات مناســب شهری ،نقشی بهســزا و مؤثر در امر
توسعه توریسم و ایجاد و گســترش اماکن توریستی و
فعالیتهای وابسته به آن دارند.
اهمیت گردشگری در شهر شیراز

با نگاهی به شــرح وظایف شهرداریها و با توجه به این
مســئله که آنها اهرم مدیریت شهری هستند ،میتوان
دریافت که آنها نقشی بسیار مؤثر در توسعه گردشگری
منطقه ایفا میکنند .شــهرداری را تا حدودی و با اندکی
اغراق میتوان مؤثرترین واحد در امر ایجاد زیرساختهای
گردشــگری ،ترویج و توسعه آن دانســت .و در نهایت
شــهرداریها بهعنوان یک نهــاد تصمیم گیر و اجرایی
نهتنها قادر به ارائه و هماهنگی در زمینه تسهیالت و نیز
سازماندهی امکانات در این زمینه هستند؛ بلکه میتوانند
حلقه اتصال بین مردم و نیز گردشگری در راستای ارتقاء
و توسعه شهر باشــند .با این تفاصیل به گفتگو با مدیر
گردشگری و امور زیارتی ســازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شــهرداری شیراز نشســتیم تا از برنامههای
پیش روی شــهرداری شــیراز و همچنین فعالیتهای
انجامشــده یکساله اخیر گزارشــی تهیه کنیم .در ابتدا
علی نیری با توجه به تحول ســریع صنعت گردشگری
در سطح دنیا تغییر رویکردها و دیدگاهها را امری بدیهی
دانست و گفت :صنعت گردشگری بهواسطه مؤلفههای
تشکیلدهنده آن میتواند نقش مهمی در اقتصاد شهرها
ایفا کند بهویژه در شیراز که از شهرهای پاک ایران است
و از دیدگاه توســعه پایدار ،صنعت گردشگری میتواند
اصلیترین محور آن باشد.
چشــمانداز بلندمدت در برنامهریزیهای
ســالهای گذشته شهرداری شــیراز وجود
نداشت

نیری با اشــاره به این مطلب که جای خالی چشمانداز
بلندمدت و شــرح مأموریت واضح در برنامهریزیهای
سالهای گذشته به چشــم میخورد ،افزود :طی حدوداً
یک دهــه اخیر علیرغم فعالیتهایی که ســازمانهای
مرتبــط انجام دادهاند ،فعالیتی مدون و با چشــماندازی
مشــخص رخ نداده اســت و با توجه به این مسئله که
صنعت گردشــگری چندین متولی از ارگانهای دولتی
مختلف از قبیل سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری ،شهرداری ،استانداری ،اوقاف و محیطزیست
دارد ،همــکاری بیــن این ارگانهــا و حرکت آنها در
مســیر هدفی واحد جزو ضروریات در این زمینه است.
علی نیری در راســتای وظایف شهرداری در این زمینه

در ادامه در راســتای اهمیــت رویدادمحوری مناطق در
مبحث مدیریت شهری که مؤلفه اصلی آن گردشگری
اســت ،این مســئول گردشــگری گفت :در این راستا
دبیرخانه دائمی رویدادهای گردشگری و فرهنگی فارس
ایجاد شــده و تاکنون چندین جلسه با نهادهای مرتبط
مانند ســازمان میراث فرهنگی و ارشاد اسالمی تشکیل
و در این زمینه رایزنیهایی انجام گرفته است .به گفته
نیری ،شورای این دبیرخانه متشکل از شهرداری ،میراث
فرهنگی ،ارشاد ،حوزه هنری و بسته به رویداد موردنظر
دیگر نهادهای مرتبط به آن اســت .این طرح که در آن
شرح وظایف نهادهای مرتبط بهمنظور جلوگیری از موازی
کاری و تداخل مشخص شده است ،در حال حاضر آماده
و در انتظار ارائه در کمیســیون گردشگری و کمیسیون
راهبردی گردشــگری اســتانداری و موردبررسی قرار
گرفتن است .این دبیرخانه تعریف شده و منتظر دریافت
مصوبه است .او در ادامه گفت :در زمینه فعالیتهای دیگر
متولیان گردشــگری شیراز ،شهرداری حداکثر همکاری
و هماهنگی با آنها را دارد؛ برای مثال در ســایتهای
«برم دلک» یا «تپه پوستچی» که از سایتهای تاریخی
شیراز هستند و ظرفیت باالیی در کمک به اقتصاد شهر
در زمینه گردشگری دارند ،شهرداری شیراز توانایی خود
را در بهسازی و انجام پروژههای مکمل برای تبدیل به
سایتهایی بهمنظور کسب درآمد اعالم کرده و مذاکراتی
در این زمینه با میراث فرهنگی صورت پذیرفته است.
ایجاد تعادل در حضور گردشگران در فصول
مختلف با بستههای رویدادی

نیری در زمینه بستههای رویدادی گفت :اولین نکته در
این زمینه تعیین تقویم رویدادهای شیراز است ،اینکه در
چه فصولی چه برنامههایی در شــیراز اجرا خواهند شد.
در حال حاضر عمده برنامههای موجود در هفته شــیراز
و یا اردیبهشتماه رخ میدهند بهگونهای که ششماهه
ابتدایی ســال که فصل گردشگر پذیر ما یا همان high
 seasonبهشدت اشــغال شده است و در فصول دیگر یا
همان  low seasonبرنامه خاصی اجرا نمیشود« .نکته
حائز اهمیت دیگر این اســت که در برگزاری رویدادها
ما در حال هزینه کردن هستیم درحالیکه یکی از علل
اصلی برگزاری رویدادها برای مناطق درآمدزایی و رونق
چرخه اقتصادی منطقه است ».وی در ادامه گفت :یکی
از اصول اساسی برگزاری رویدادها وجود زیرساختهای
مناسب است که متأسفانه شیراز در این زمینه آنطور که
باید قوی نیســت و برای مثال در زمان برخی رویدادها
مانند کنسرت امکانپذیرش عالقهمندان از دیگر مناطق
را نداریم« .در حال حاضر ســالنهای موجود در شیراز
بهگونهای است که تنها قادر به پاسخگویی نیاز شهروندان
شــیرازی و نه بیشتر است .شیراز در حال حاضر به یک
آوردگاه رویدادی نیاز دارد ،مکانی که بتواند چندین هزار
نفر را در خود جای دهد و از برنامههای ســالهای آتی
شهرداری ایجاد چنین سایتهایی در سطح شهر است».
چشمانداز بیستساله شیراز

مدیر گردشــگری سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری شیراز ســپس از اهداف بلندمدت شهرداری
شــیراز چنین گفت :چشــماندازها و برنامهریزیهایی
که اشاره شــد از دوره قبل آغاز و همچنان ادامه دارند.
«در حال حاضر معرفی شــیراز بهعنــوان اولین مقصد
گردشگری چند کارکردی ایران نزد ایرانیان و جهانیان،
چشمانداز بیستساله شــهر شیراز است و تمام سعی ما
حرکت در این راستا و انجام تمام فعالیتها در این محور
و با این چشــمانداز است ».نیری در ادامه گفت :یکی از
مهمترین چالشهای موجود در صنعت گردشگری ایران
عدم وجود چارتهای گردشــگری است که میتوان از
دالیل آن به توســعه مداوم صنعت گردشگری به لحاظ
علمی و عدم وجود چنین موضوعی در چارت شهرداریها
اشاره کرد .با توجه به این مسئله ما به بررسی کشورهای
پیرامون پرداخته ،ساختار گردشــگری علمی را تعریف
و نتایج بهدســتآمده را بومیسازی کردهایم .این اتفاق
کمک شایانی به توسعه اداری ما میکند و بهاینترتیب
کارمندان این بخش شرح وظایف مشخصتری دارند.
راهانــدازی واحد ارتباطات گردشــگری و
ش رو
بازاریابی در ماههای پی 

این مســئول گردشگری افزود :نخستین گام در راستای
تبیین برنامهای هدفمند برای گردشــگری شهر بررسی
وضعیت موجود و تعیین نیاز حــال حاضر در این زمینه
بود که انجام شــد .پسازآن مســیرهای دستیابی به
اهداف برنامهریزی و شــرح وظایــف هر کارمند بخش
گردشگری شهرداری مشخص شد و تمامی این روندها
در راستای طرح جامع گردشگری و چشمانداز بیستساله
گردشگری شهر شیراز است .همچنین نیری از راهاندازی
واحد ارتباطات گردشــگری و بازاریابی در ماههای پیش
رو خبر داد و وظیفه این واحد را رصد و بررسی تغییرات،
اتفاقات و رویدادهای گردشگری در سطح ملی و فراملی
عنوان کرد .او در این راســتا گفت :ســبک سفر و ذائقه
گردشــگران طی ســالهای اخیر تغییرات زیادی کرده
است و گردشــگران از صرف ًا بازدید از مناطق به سمت
تجربهمحوری و شناخت بیشــتر فرهنگ ،آدابورسوم
تغییر رویــه دادهاند .موفقیت در این صنعت آگاهی مدام
از این تغییرات خلقوخویی و ســبک سفر و همگامی با
این تغییرات را میطلبد که جز با رصد مداوم مؤلفههای
مختلف موجود در صنعت گردشگری میسر نخواهد شد.
شــهرداری شــیراز  156پروژه در زمینه
گردشگری تعریف کرده است

علی نیــری در ادامه افــزود :برای رســیدن به اهداف
تعیینشــده فاکتورهای مهمی دخیل هســتند .در حال
حاضر شهرداری شیراز  156پروژه در زمینه گردشگری
تعریف کرده است که البته باید در اولین گام اولویتبندی
و تبدیل به ریز پروژههای کاربردی و عملی شــوند .در
راستای عملی شدن برخی پروژهها نیازهای زیرساختی
مرتبطی وجود دارند که باید در این زمینه انجام شــوند.
برای مثال اگر قرار بر برگزاری رویدادی در سطح ملی یا
فراملی است عالوه بر وجود مکانی مناسب برای انجام
ما به حملونقل مناســب مانند خطــوط هوایی کافی و
استاندارد ،زیرســاختهای فرودگاهی و یا خطوط ریلی،
قطار سریعالسیر و غیره نیاز داریم.
شیراز و توانمندی رویدادمحوری

نیری در اشــاره به اهمیت رویدادها گفت :سنگ بنای
اصلی رویدادها خاطره اســت ،در مباحث توســعه پایدار
رویدادها کمترین آسیب را به منطقه میزبان وارد میکند
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و عالوه بر اینها شورونشاط اجتماعی خاص خود را برای
منطقه به همــراه میآورند و درآمدهای چند کارکردی را
برای گروههای مختلف ایجاد میکنند .وی از رویدادهای
قابل برگزاری در شیراز چنین گفت :زمانی که صحبت به
برگزاری رویدادها در شــیراز میرسد ،این رویدادها ازنظر
محتوایی تقریب ًا مشــخص هســتند برای مثال ورزشی،
مذهبی ،هنر و یا گردشــگری .در حال حاضر برای اولین
گام ما رویدادهای گردشــگری را به تورهای موجود وارد
کردهایم .نکته قابلتأملی که در این زمینه وجود دارد این
است که برای مثال در زمان بزرگداشت حافظ برای تبدیل
آن به رویدادی که مخاطبان را از سراسر کشور به سمت
شیراز جذب کند چه فعالیتهایی را میتوان انجام داد .در
این زمینه نیاز به برگــزاری برنامههایی خاص و نوین و
جدا از بزرگداشتهای برگزارشده تاکنون است .برای مثال
میتوان از ابیات حافظ در غزلی خاص اســتفاده کرد و با
استفاده از داستانسرایی و نمایشهای خیابانی در مقیاس
بزرگ مخاطبان خاصی را به شیراز جذب کنیم .عالوه بر
این موضوع هماهنگی ارگانها نقشــی بسیار مهم را در
زمینه ایفا میکند برای مثال چند سال گذشته به مناسبت
بزرگداشت حافظ ،شب شیراز با آلمان که در آن نوازندگان
آلمانی و شــیرازی در کنار هم به اجرای موسیقی سنتی
شــیراز پرداختند برگزار شد و با استقبال زیاد مردم مواجه
شد که میتوانست بهعنوان گامی مثبت در تعامالت بیشتر
این دو کشــور در برگزاری رویدادهای مشترک آتی باشد
متأسفانه به دلیل عدم هماهنگی کامل بین دستگاهها به
رویدادی ثابت و درآمدزا تبدیل نشد.
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در حال حاضر معرفی
شیراز بهعنوان اولین
مقصد گردشگری چند
کارکردی ایران نزد
ایرانیان و جهانیان،
چشمانداز بیستساله
شهر شیراز است و
تمام سعی ما حرکت در
این راستا و انجام تمام
فعالیتها در این محور
و با این چشمانداز است

،،

فعالیتهای پیش روی شهرداری شیراز

وی از برنامههــای کوتاهمدت و میانمدت شــهرداری
برای رســیدن به چشمانداز بیستســاله ذکرشده چنین
گفت :در حال حاضر شــهرداری ســعی در فراهم کردن
زیرســاختهای مناســب برای برگزاری رویدادها دارد.
عالوه بر این شهرداری شیراز در حال آمادهسازی مقدمات
برگزاری گردهمایی شــهرهای ادبی جهان در نیمه دوم
سال آینده است که سعی در معرفی شیراز بهعنوان یکی
از شهرهای ادبی دنیا دارد .با این اتفاق یک اتحادیه ادبی
جهانی با مرکزیت شهر شیراز شکلگرفته خواهد شد که
در کنار این رویداد مراسم مختلفی را میتوان برنامهریزی
کرد .همچنین گردهمایی آژانسهای برتر دنیا در شــیراز
بهمنظور آشــنایی آنها با توانمندیهــای موجود و ورود
گردشگران خارجی به شیراز در حال برنامهریزی است که
اولین گام در این زمینه شناخت بازارهای هدف ایران است
و موازی با این اتفاقات شهرداری شیراز سعی در پررنگتر
کردن شیراز در فضای حقیقی و مجازی دارد.
تعیین بســتههای گردشــگری از ســوی
شهرداری شیراز

در ادامه نیری از بستههای گردشگری و تورهای جدیدی
که بخش گردشگری شــهرداری آنها را تعیین کردهاند
گفت و افزود :در حال حاضر به دلیل ناشناخته بودن برخی
از جاذبههای موجود در شــیراز برای گردشــگران بازدید
آنها صرف ًا از مســیرهای کالسیک و از پیش تعیینشده
قدیم اســت درحالیکه برای باال بردن مدت اقامت یک
گردشــگر در شــیراز باید انگیزههای الزم را در او ایجاد
کرد ،پس شهرداری شیراز اقدام به ارائه مسیرهای متنوع
گردشــگری برای افراد با عالیق مختلف و با پوشــش
اکثریت جاذبههای حتی کمشناختهشده ،جزییات مسیر و
مدتزمان الزم برای اقامت گردشگر در شیراز را ارائه داده
اســت و خبر خوش اینکه عالوه بر اینکه این لیســت در
اختیار فعاالن این حوزه قرار خواهد گرفت اپلیکیشــن آن
نیز تولید و به بازار ارائه خواهد شد.
برگزاری جشنواره نان و نخستین سمپوزیوم
مجسمهسازی در سال آینده

در انتها نیــری از برگزاری رویدادهــای مختلف علمی،
هنری ،تاریخی و خوراک در سال آتی سخن گفت و افزود:
طبق برنامهریزیهای انجامشــده در ســال آینده شیراز
میزبان جشنوارههایی ازجمله جشــنواره نان و همچنین
نخستین ســمپوزیوم مجسمهسازی در اواخر فروردینماه
خواهد بود .او گفت :در این رویداد مجسمهســازهای برتر
شــیراز و ایران حضور خواهند داشت ،تعداد  10مجسمه
ساخته و پس از اتمام رویداد در سطح شهر نصب خواهند
شــد که در برنامهریزیهای انجامشــده قرار بر برگزاری
این رویداد در ســطح بینالملل در چند سال آینده است.
او در ادامــه یکی از دالیل عدم دریافت بازخورد موردنظر
از رویدادها را برگزاری غیرمســتمر آنها دانست و گفت:
از مهمترین دالیل برند شــدن و موفقیــت یک رویداد
برگزاری هرســاله و مداوم آن است که سعی ما در انجام
این اصل است .همچنین ازآنجاکه برگزاری این رویدادها
باید بهعنوان محرک چرخه اقتصادی منطقه میزبان هم
باشــد در این راستا ما شــرط حضور در این رویدادها را
استفاده شــرکتکنندگان از مواد اولیه تهیهشده در شیراز
میدانیم به این صورت که برای مثال در جشــنواره نان
شــرکتکننده مجاز به آوردن آرد و دیگر مواد موردنیاز به
همراه خود نیست و باید از اینجا تهیه کند و بهاینترتیب
چرخه اقتصادی در جامعه میزبان نیز فعال میشود.

،،

شهرداری شیراز
 156پروژه در زمینه
گردشگری تعریف
کرده است که البته
باید در اولین گام
اولویتبندی و تبدیل
به ریز پروژههای
کاربردی و عملی شوند.
در راستای عملی شدن
برخی پروژهها نیازهای
زیرساختی مرتبطی
وجود دارند که باید در
این زمینه انجام شوند

،،

،،

در سال آینده شیراز
میزبان جشنوارههایی
ازجمله جشنواره
نان و همچنین
نخستین سمپوزیوم
مجسمهسازی در اواخر
فروردینماه خواهد
بود .در این رویداد
مجسمهسازهای برتر
شیراز و ایران حضور
خواهند داشت و 10
مجسمه ساختهشده
برتر پس از اتمام رویداد
در سطح شهر نصب
خواهند شد .در سالهای
آینده این رویداد در
سطح بینالمللی برگزار
میشود

،،

14

پرونده ویژه

شنبه  1دی  14/97ربیعالثانی /1440سال چهاردهم/شماره282

SAT 22 Dec 2018/Fourteenth Year /No.282

گزارش «شهرراز» از ظرفیتهای شیراز در گردشگری ورزشی و راهکارهای توسعهی آن

،،

گردشگری ورزشی
بهعنوان سومین صنعت
رایج در جهان ،یکی
از کسبوکارهای چند
میلیارد دالری است که در
سالهای گذشته همواره
رشد سریعی داشته
است و در حال حاضر
مسافرتهای ورزشی
 4.5تریلیون دالر از سهم
گردشگری جهانی را به
خود اختصاص داده که
بین یک تا دو درصد تولید
ناخالص ملی کشورهای
جهان را شامل میشود

فرصت طالیی جامجهانی  2022قطر برای شیراز
شیرازمیتواندمقصدتفریحیتماشاگرانجامجهانیفوتبال 2022قطرباشد

،،

،،

دسترسی یکی از عناصر
مهم در گردشگری
ورزشی است و ممکن
است مربوط به برخی
از جزئیات همچون
پارکینگها ،فرودگاهها،
آزادراهها و حملونقل
عمومی باشد .کیفیت
مجموعه ورزشی به کیفیت
استادیوم و مکانی گفته
میشود که رویدادهای
ورزشی در آن برگزار
میشود و دربرگیرنده
چگونگی تعامل کارکنان
مجموعه ورزشی ،محیط
مجموعه ورزشی و قیمت
بلیت و محصوالت موجود
در مجموعه ورزشی است

،،

،،

عوامل مهم در کیفیت
بستههای گردشگری
ورزشی شامل وجود
تفریحات ،خوب برگزار
شدن رویداد ،وجود
امکانات ورزشی در کلیه
مکانهای گردشگری،
برگزاری ورزشهای
رقابتی ،برگزاری مسابقات
قهرمانی قارهای یا
جهانی و وجود جشنها،
برنامههای سنتی و دیگر
برنامههای جانبی در
رویداد ورزشی است

،،

موزه رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو ،موزه منچستریونایتد در اولترافورد،
میثم حجتی بارسلونا در نیوکمپ کلیدواژههایی است که با آن گزارش این هفته شهرراز را آغاز
میکنم .نام موزه که میآید ذهنمان یکراست به مسیری پر از گردشگر و توریست
میرود که احتماالً فقط در دوران مدرســه آن را تجربه کردهایم .حال که از کلیدواژهای ورزشی
در ابتدای مطلب استفاده کردم بهتر است یک اشاره به یکی از رویدادهای بزرگ جهان یا شاید
بهتر بگویم بزرگترین رویداد ورزشــی جهان بزنم ،جام جهانی قطر موضوع بعدی این مطلب

گردشگری ورزشی بهعنوان سومین صنعت رایج در جهان
گردشگری ورزشــی یا توریسم ورزشی گزارش این هفته
شهرراز است .صنعت گردشگری ازجمله صنایع پردرآمد و
درعینحال ســالم و پاک برای اقتصاد هر کشور محسوب
میشود .رونق این صنعت بیانگر ثبات سیاسی ،اقتصادی،
امنیتــی ،فرهنگــی و علمی کشــورهای جهان اســت؛
بهبیاندیگر ،صنعت گردشگری با برخورداری از امتیازات
منحصربهفــرد همزمان چندین هــدف را در فضای ملی
یک کشور تأمین میکند ،درحالیکه صنایع دیگر هرکدام
بهتنهایی تأمینکننده بخشــی از اهــداف موردنظرند .به
همین منظور و با توجه به لزوم تقویت و توســعه صنعت
گردشگری برای دســتیابی به اعتبار و جایگاه واقعی خود
در سطح بینالمللی باید بخشهای مختلف این صنعت را
شناســایی کرد و به بخشهای پراهمیتتر توجه ویژهای
داشــت .یکی از بخشهای مهــم و پراهمیت که قابلیت
تبدیل به فرابخشی شــدن در صنعت گردشگری را دارد،
ورزش است که از آن بهعنوان گردشگری ورزشی نام برده
میشود ،گردشگری ورزشی بهعنوان سومین صنعت رایج
در جهان ،یکی از کسبوکارهای چند میلیارد دالری است
که در ســالهای گذشته همواره رشد سریعی داشته است
و بر اساس برآوردها و بررســیهای بهعملآمده در حال
حاضر مســافرتهای ورزشــی  4.5تریلیون دالر از سهم
گردشــگری جهانی را به خود اختصاص داده است و بین
یک تا دو درصد تولید ناخالص ملی را شامل میشود.
مفهوم کیفیت خدماترســانی در گردشگری
ورزشی

گردشــگری ورزشــی تعاریف و انواع گوناگونــی دارد و
صاحبنظــران مختلف نیز دیدگاههای متفاوتی درباره آن
دارند .یکی از معروفترین تعریفهای گردشگری ورزشی
مربوط به گیبسون است .او گردشگری ورزشی را این گونه
تعریف میکند« :مسافرت بر مبنای اوقات فراغت که افراد
بهمنظور بازی یا تماشــای فعالیتها موقت ًا از محل زندگی
خود خارج میشــوند ».ازنظر گیبسون گردشگری ورزشی
ســه رفتار کلی شامل تماشــا کردن ،گردشگری ورزشی
فعال یعنی مشــارکت و همچنین بازدید یا گرامی داشتن
جاذبههای مشهور ورزشی است .گردشگری ورزشی از هر
نوعی که باشــد ،صنعت خدماتی اســت و اغلب بهوسیله
کیفیت خدماتی که ارائه میشود ،تحت تأثیر قرار میگیرد.

کیفیت خدماترسانی یک مفهوم کلیدی در سازمانهای
گردشگری اســت ،چراکه تحقیقات نشان دادهاند کیفیت
خدماترســانی بهطور مســتقیم با میزان بازگشت مجدد
گردشگران در ارتباط است و سود بیشتری برای سازمانها
دارد؛ بنابراین میتــوان گفت که مدیریت کیفیت یکی از
موضوعات مهم در سیاست گردشگری است که پرداختن
به آن میتواند موجب توســعه گردشــگری و گردشگری
ورزشی شود.
نقــش عنصر «دسترســی» در گردشــرگی
ورزشی

تعاریف متعددی از کیفیت خدمات بیان شده است .یکی از
تعاریفی که بهطور گسترده به کار میرود ،کیفیت خدمات
را بهعنوان حــدی از برآورده ســاختن نیازها و انتظارات
مشــتریان از طریق خدمــات تعریف میکنــد؛ بنابراین
کیفیت خدمات را میتوان بهعنوان اختالف بین انتظارات
مشــتریان از خدمات و خدمات دریافت شده تعریف کرد.
عالوه بــر این ،کیفیت خدمات تا نیمــه دوم دهه 1980
قلمرو پژوهشی مهمی در ورزش به شمار نمیرفته است.
پژوهشگرانی که در زمینه ورزش فعالیت میکنند ،کیفیت
خدمات را در زمینههای مراکز سالمت و آمادگی جسمانی
و باشگاههای ورزشــی کمپهای ورزشی اماکن تفریحی
و ســرگرمکننده و خدمات ارائهشده به تماشاگران ورزشی
اعالم کردند .کیفیــت خدمات گردشــگری دربرگیرنده
کیفیت دسترســی ،کیفیــت مجموعه ورزشــی ،کیفیت
اقامتگاه و کیفیت مسابقه است .منظور از کیفیت دسترسی
سهولت و سرعت رسیدن گردشگران به مناطق موردنظر
و شامل کیفیت دسترســی به مقصد ،مجموعه ورزشی و
اقامتگاه است .دسترسی یکی از عناصر مهم در گردشگری
ورزشی است و ممکن اســت مربوط به برخی از جزئیات
همچون پارکینگها ،فرودگاههــا ،آزادراهها و حملونقل
عمومی باشد .کیفیت مجموعه ورزشی به کیفیت استادیوم
و مکانــی گفته میشــود که رویدادهای ورزشــی در آن
برگزار میشــود و دربرگیرنده چگونگــی تعامل کارکنان
مجموعه ورزشــی ،محیط مجموعه ورزشی و قیمت بلیت
و محصوالت موجود در مجموعه ورزشــی اســت .منظور
از کیفیــت اقامتگاه کیفیت محیط ،نحوه تعامل کارکنان و
قیمت مربوط به اقامتگاه است و منظور از کیفیت مسابقه
کیفیت فرایند برگزاری مسابقه و خود مسابقه است.

اســت و پسازآن سریع و بدون هیچ مقدمهای جام جهانی کشتی فرنگی شیراز و دو ماراتن
بینالمللی پارس و مســابقات رزم سواره شــیراز در فارس را برای ادامه مطلبم موردتوجه قرار
میدهم .مســابقاتی که هرکدام نتایج متعلق به خودش را داشت و روزها از آن گذشته ،در عالم
خبر به این نوع نتایج سوخته میگویند ،اما نگارنده بههیچوجه قصد استفاده از هیچ سوختهای را
ندارد و به دنبال زنده کردن یکی از پدیدههایی اســت که در شیراز و ایران در حال خاک خوردن
است.

مشــکالت مربوط به توسعه زیرساختها در
بخش گردشگری ورزشی

بحث کیفیت خدمات گردشــگری ورزشــی در بخشــی
از تحقیقات انجامگرفته در کشــور بررســی شــده است،
یکی از عوامل جلبکننده گردشــگران به شــهر یا کشور
میزبان رویدادهای ورزشــی «بازاریابی و خدمات مناسب
آژانسهای گردشــگری» است .توســعه زیرساختها نیز
ارتبــاط نزدیکی با چگونگی ارائه خدمات در گردشــگری
دارد ،بهگونهای که یکی از مهمترین مشکالت گردشگری
ورزشی کشور «مشکالت مربوط به توسعه زیرساختها در
بخش گردشگری ورزشی» شــناخته شد .بهطورکلی ،در
میان کلیه عوامل و محورهای تأثیرگذار ،محور تسهیالت
و خدمات بیشــترین اثر را در جهانگردی ورزشــی داخلی
دارد .عــاوه بر این ،تجهیزات و امکانات نیز نقش مهمی
در ارائه خدمات به گردشگران ورزشی دارد .در همین راستا
میتوان امنیت ،تجهیزات ورزشی و تسهیالت رویدادهای
ورزشی مهمترین عوامل در توســعه گردشگری خارجی
کشــور بیان شده اســت .در تحقیقی که بهمنظور تعیین
عوامل مهم در کیفیت بســتههای گردشگری ورزشی در
کشــور انجام گرفت ،عوامل مهــم در عنصر محصول به
ترتیب «وجود تفریحات»« ،خوب برگزار شــدن رویداد»،
«وجود امکانات ورزشی در کلیه مکانهای گردشگری»،
«برگزاری ورزشهــای رقابتی»« ،برگزاری مســابقات
قهرمانی قارهای یا جهانی» و «وجود جشنها ،برنامههای
سنتی و دیگر برنامههای جانبی در رویداد ورزشی» بودند.
اغلب اعتقاد بر این است که در گردشگری کیفیت باالی
خدماترســانی به رضایتمندی و بازدید مجدد گردشگران
منجر میشود.
آنچه هواداران جام جهانــی در  ۲۰۲۲قطر
تجربه خواهند کرد

جام جهانی فوتبال در قطر ،متفاوت با همه جام جهانیهایی
خواهد بود که تاکنون برگزار شده است و قطریها به دنبال
برنامهریزی مناســب برای تفریحات هــواداران تیمهای
مختلف هســتند .کمیته برگزاری مســابقات جام جهانی
 2022قطر به دنبال شفافسازی هرچه بیشتر پروژههایی
اســت که در دســت اجرا دارد .قطریها سخت در تالش
هستند تا بهترین میزبانی را از بزرگترین تورنمنت فوتبال

دنیا داشــته باشــند و از همین رو در بخشهای مختلفی
فعالیت خود را دنبال میکنند؛ از ساختوساز ورزشگاههای
مناســب برای میزبانی جام جهانی تا حملونقل عمومی و
نشــان دادن فرهنگ خود .کمیته برگزاری مسابقات جام
جهانی اخیراً  64خبرنگار ،عکاس و تصویربردار را از سراسر
دنیا دعوت کــرده بود تا از نزدیک شــاهد این روند قرار
بگیرند .خبرنگار خبرگزاری تســنیم نیــز با این دعوت به
دوحه رفته بود تا شاهد فعالیتهای همسایه جنوبی ایران
از آمادهسازی برای جام جهانی باشد.
دغدغــهی قطریهــا برای اوقــات فراغت
تماشاگران جامجهانی

یکــی از دغدغههای قطریها برای برگزاری جام جهانی،
تفریحات هواداران در حین برگزاری مســابقات اســت .با
توجه به وســعت کم کشــور قطر و نبود بناهای تاریخی
و توریستی ،بیشــترین برنامهریزی قطریها برای تفریح
هواداران جام جهانی ،بهره گرفتن از ســاختار طبیعی این
کشــور است .قطریها عالوه بر داشــتن مرز آبی پهناور
در شــمال این کشــور که به خلیجفارس متصل میشود،
صحراهــای بزرگی در جنوب دارند .یکــی از برنامههای
قطریها برای اســتفاده از دریا و ســاحل آن ،تفریحاتی
همچون کشــتیها و قایقهای تفریحی و اقامتی اســت،
اســتفاده از تفریحات آبی و البته ســاحلی که در بسیاری
از نقــاط دنیا جزو تفریحات محســوب میشــود .یکی
از جذابتریــن و البتــه خاصترین تفریحــات در قطر،
صحراگردی اســت .قطر صحراهای بســیار زیادی دارد
که از این صحراهای شــنی بهعنوان یکــی از تفریحات
اســتفاده میشود .ماشینهای شاسیبلندی که مخصوص
رانندگی روی تپههای شــنی هســتند و هیجان خاصی
دارند در این صحراها مورداســتفاده قرار میگیرند .کمیته
برگزاری مسابقات جام جهانی برای اینکه رسانهها و البته
هواداران را با این بخش از تفریحات کشــور قطر آشــنا
کنــد ،یکی از روزهای حضور خبرنگاران در این شــهر را
به صحراگردی اختصاص داد .هیجان سرعت ماشینها و
پرش و چرخش آنها روی تپههای شــنی ،میتواند یکی
دیگر از تفریحات هواداران فوتبال حین برگزاری مسابقات
باشد .البته در طول مسیر نیز کمپهایی برای استراحتگاه
و البته گذراندن شب تا صبح در صحراها آماده شده است
و قطریها از حاال این کمپها را تبلیغ میکنند.
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فرصت بزرگ شیراز در جامجهانی قطر

اســتفاده از تفریحگاهها یا اماکن توریســتی کشورهای
خاورمیانه و شــمال آفریقا همچون ایــران ،اردن ،لبنان،
مصر ،امارت و اردن بخشــی دیگر از برنامههای قطریها
برای هواداران جام جهانی است .بااینحال آنها به دنبال
برنامهریزی هســتند تا فرهنگ این کشــورها را نیز حین
برگزاری مسابقات جام جهانی به معرض نمایش بگذارند.
بخشــی از نوار ســاحلی شــهر دوحه به طول حدوداً 10
کیلومتر قرار است حین برگزاری مسابقات جام جهانی در
اختیار افرادی قرار بگیرد که غذاهای ســنتی کشــورهای
خــود را به نمایش بگذارنــد .همچنین بخش دیگری هم
در اختیار هنرمندان کشــورهای مختلــف قرار میگیرد تا
موسیقیهای سنتی خود را در این نوار ساحلی ارائه کنند.
در شیراز برای اســتفاده از این فرصت بزرگ نیاز به یک
اتحاد مدیریتی احساس میشود .کشورهای مختلف قبل و
هنگام برگزاری مسابقات اردوهای متعددی در کشورهای
مختلف با مســافت کم نسبت به محل برگزاری مسابقات
تدارک میبینند .این فرصت با حضور تماشــاگران پرتعداد
رویداد بزرگ جام جهانــی نیز وجود دارد ،حال بااینوجود
باید با برنامهریزی درست از ظرفیتهای تاریخی فرهنگی
گردشــگری و البته ورزشی شیراز اســتفاده کرد و منفعت
الزم را در زمینههــای مختلف به شــیراز جاری کرد .به
نظر شــما ایتالیا و برزیل قبل از جام جهانی میتوانند یک
بازی دوســتانه در شــیراز برگزار کنند؟ شما بگویید برای
ایــن منظور چه اقداماتی باید انجام شــود؟! چند درصد از
تماشــاگران جام جهانی حاضرند قارههای مختلف دنیا را
بپیمایند و حــاال که تا قطر آمدهاند شــیراز و جاذبههای
تاریخی و فرهنگی اســتان فارس را ببینند؟ باور کنید تنها
به کمی برنامهریزی احتیاج است که در گزارشهای بعدی
به آن خواهیم پرداخت و این مطلب تنها به اشاره از آنها
جان میگیرد.
ظرفیت باالی شیراز برای توسعه گردشگری
ورزشی

رئیس هیئــت بولینگ بیلیارد و بولس اســتان فارس در
گفتوگو با شــهرراز از همین موضوع میگوید .بازیهای
آسیایی داخل سالن ترکمنستان سال گذشته برگزار شد ،در
این مســابقات فرهاد قشقایی از شهرستان شیراز بهعنوان
داور حضور پیدا کرده بود و توانســت دیدارهای حســاس
زیادی را قضاوت کند .وی که رئیس هیئت بولینگ بیلیارد
و بولس اســتان فارس است از تجربهاش در خصوص این
مسابقات پرسیدیم .او معتقد است ظرفیتهای شیراز برای
توسعه گردشگری ورزشی صدها برابر از کشورهایی است
که رویدادهای بزرگ را میزبانی میکنند .قشقایی با بیان
اینکه برگزاری این مسابقات بزرگ کمک زیادی به توسعه
و گسترش زیرساختهای ورزشــی کشور ترکمنستان و
شهر دوشنبه و حتی آســیا کرده بود اظهار داشت کبرای
برگــزاری این مســابقه دهکدهای مثــل دهکده المپیک
ساخته شــده بود که ســالنهایی برای  30رشته ورزشی
دران در نظر گرفته شــده بود .شش هزار ورزشکار آسیایی
در این مسابقات شرکت کرده بودند .قشقایی گفت :کشور

،،

ترکمنســتان با برگزاری این مســابقات عــاوه بر اینکه
فرهنگ ،آدابورســومش را به کل کشــورهای آسیایی
مخابره کرد به درآمد باالیی هم رســید .اگر هر ورزشکار
بهطور میانگین  500دالر برای حضور در این مســابقات
هزینه کرده باشــد فکر میکنید این کشــور چه ســودی
برده است ،اشــتغالزایی و رونق بازار دیگر دستاوردهای
برگزاری این رویداد ورزشــی بود .آنها برای معرفی خود
و کشورشــان در حاشیه مسابقات یک سری بروشور آماده
کرده بودند که تمام اطالعات کشورشــان دران مشاهده
میشــد در تمام ســالنها و در تمام شــهر بازارچهها و
نمایشــگاههای صنایعدستی و خرید تدارک دیده شده بود
که به فروش میرسید.
ترکمنستان؛ قبل و بعد از برگزاری مسابقات
آسیایی

داور بینالمللی بیلیارد ایران ادامه داد :تا دو نســل قبل از
نسل فعلی ترکمنســتان در چادر زندگی میکردند و هنوز
شهرنشین نشده بودند ،اما این کشور با برگزاری بزرگترین
رویداد بینالمللی داخل سالن آسیا به کشوری دیگر تبدیل
شــد .مسئوالن این کشور ســاخت این دهکده را به یکی
از کشــورهای اروپایی سپرده بودند بهطوریکه از هر نظر
چشماندازی صدســاله در ســخت اماکن دیده میشد و
قابلیت ارتقا تکنولوژی را داشت .این دهکده در دو قسمت
ساخته شده بود که یک قسمت اماکن ورزش وجود داشت
و در قســمت دیگر محل اقامت شــرکتکنندگان در نظر
گرفته شده بود .با اینکه مجموعه را اروپاییها ساخته بودند
اما صفر تا صد برگزاری مســابقات در دست دانش آموزان
این کشــور بود و یک سری دانشجو که به زبان انگلیسی

تسلط بیشتری داشــتند نقش رابط را ایفا میکردند .خود
دانشــجوها در صحبتهایشــان میگفتند پدران ما فقط
اسبسواری را میشناســند ،اما با برگزاری این مسابقات
تمام آنها با رشتهای ورزشی آشنا شدند و جدول نویسی،
کمکداوری و ...را در سالن مسابقات انجام میدادند.
توسعه گردشگری ورزشی در شیراز به شرط
تقویت زیرساختهای ورزشی

در ترکمنســتان اماکن تاریخی و جذاب برای توریستها
بســیار کم بود البته دهکده طوری ســاخته شده بود که
شــما نیاز پیدا نمیکردید از آن خارج شــوید و جاذبههای
گوناگونی دران وجود داشت .افزون بر این نحوه برگزاری
مســابقه از ترانســفر گرفته تا ثبتنام ،اقامت پوشش و...
طبق برنامهریزی انجام گرفته بود .جالب است بدانید تمام
غذاهایی که در این مســابقات سرو شــد رژیمی بودند و
غذاهای ورزشــی بودند که در آن هیچ ماده مضری مثل
روغن و شکر استفاده نمیشــد و بخارپز بودند .عدهای از
دانشآموزان در ســالن مسابقات بودند ،عدهای در هتلها
حضور داشتند ،عدهای در ایستگاههای اتوبوس و خیابانها
راهنمــا بودند و عــدهای با لباسهایی خاص تماشــاچی
مسابقات بودند .فرهاد قشقایی در پایان گفت :جاذبههای
شــیراز از همه نظر صدها برابر کشــور ترکمنستان است.
این کشور تنها با ساخت یک دهکده به نتیجهای شگرف
رســید؛ حال آنکه ظرفیتهای تاریخــی ،آب و هوایی و
فرهنگی شــیراز اگر در کنار ورزش به همافزایی برســد
اتفاقی بزرگ در زمینه گردشگری ورزشی حاصل میشود.
برای این منظور و مهم الزم است زیرساختهای ورزشی
تقویت شود و آموزش نیروهای متخصص صورت بگیرد.

در زمینهی رویدادســازی نیز باید قوی عمل کرد و برنامه
داشت تا بتوان از این فرصت گرانبها استفاده درست کرد.
ورزش عامل مهمی اســت برای اتحاد مردم در سراســر
جهان و بهوســیله هیچ پدیده دیگری نمیتوان انسانها
را اینقدر به هم نزدیک کرد ،حال با این اوصاف شــیراز
میتواند قطب گردشگری ورزشی منطقه باشد.
تابهحال به این فکر کردهاید شــیراز موزه ورزش داشــته
باشــد ،حتم ًا فکر جذابی است ،شاید در همان ابتدا بگویید
کجا؟! هرچند هر باشــگاهی میتواند موزه خاص خودش
را ترتیــب دهد ،یعنی مثل باشــگاههای بــزرگ دنیا که
درآمدهای نجومی دارند ،یکی از مسیرهای رسیدن به پول
را در این حــوزه در نظر بگیرد ،امــا بهترین مکان برای
این منظور میتواند ورزشــگاه حافظیه باشــد! شاید بهتر
است به چند ماه گذشــته بازگردیم و نتایج شیرازیها در
بازیهای آســیای و پاراسیای را مرور کنیم .کسب هجده
مدال در این دو آوردگاه بزرگ و دو مدال طال در المپیک
جوانان خودش یک موزه است که با راهاندازی آن با توجه
به مشرف بودن ورزشــگاه حافظیه و آرامگاه حافظیه ،هر
توریســتی فقط چند متر تا دیدن موزه ورزشی شیراز دارد.
موزهای که میتوان در آن بهنوعی رشــتههای ورزشی را
نیز معرفی کرد و عالوه بر درآمدزایی به گســترش ایجاد
عالقهمندی ورزشی نیز کمک شایانی کرد .شیراز و فارس
آنقدر نام شــاخص ورزشــی داد که بتواند هر توریست و
گردشــگری را جذب موزهاش کند و آثاری از آنها را در
کنار افتخارآفرینیهایشــان به طــرف مختلف امروزی به
نمایش بگذارد.

شیراز آماد ه برگزاری رویدادهای بینالمللی است

حسین مالکی

نائبرئیــس کمیســیون فرهنگــی ،اجتماعی و
ورزشی شورای اسالمی شهر شیراز معتقد است
امروز شــیراز بیش از هر زمــان دیگری آمادگی
برگزاری رویدادهای بینالمللی را دارد .سیروس
پاکفطرت کــه رئیس هیئت ورزشهای همگانی
فارس نیز هست ،با اشاره به اینکه برگزاری جام
جهانی فوتبال  2022در کشور قطر ،یک فرصت
برای شهر شیراز اســت ،میافزاید :این فرصت
برای همسایههایی مانند ایران و شهرهای جنوبی
کشــور مانند شیراز فراهم است تا میزبان اردوی
آمادگی برخی تیمهای ملی فوتبال قبل از شــروع
جام جهانی قطر باشد.
شــیراز تجربه برگزاری جام جهانی کشــتی
فرنگی را در ســال  ۲۰۱۶داشــت؛ تجربهای
که موجب شادی و نشــاط برای شهروندان ،و
همچنین کســب درآمد برای شهر نیز شد .به
نظر شما شیراز از چه ظرفیتی برای میزبانی از
رویدادها و مســابقات ورزشی ملی و بینالمللی
برخوردار است؟

با افتتاح مجموعه ورزشــی پارس و چندین سالن و پروژه
ورزشــی جدید در سطح اســتان و در رشتههای ورزشی
مختلف ازجمله بازســازی ســالن ورزشی شهید دستغیب
شیراز ،ســالن محبی گراش و در آینده نهچندان دور نیز
سالن ورزشی حسینیالهاشمی ،ســالن منیری الرستان،
پیست سوارکاری پرسپولیس در لپویی و از طرفی تجربه
چندین رویداد ورزشــی بینالمللی مثــل رالی خاورمیانه،
دوی ماراتن ،سوارکاری و یا میزبانی جوانان جهان اسالم

در دو سه سال اخیر ،امروز شیراز بیش از هر زمان دیگری
آمادگی برگزاری رویدادهای بینالمللی را دارد.
چندی پیش صحبت از همکاری ایران و شیراز
در میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲
قطر بود .به نظر شما شــیراز چگونه میتواند
بهلحاظ ارتباطات بینالمللی و همچنین کسب
استانداردهای فیفا ،از ظرفیت و زیرساخت برای
میزبانی در این مسابقات برخوردار شود؟

بــا توجه به اینکه قطــر اخیراً در روابط سیاســی خود با
برخی کشــورهای همســایهاش مثل امارات و عربستان
محدودیتهایی دارد ،این فرصت برای دیگر همســایهها
مثل ایران فراهم اســت تا میزبان اردوی آمادگی برخی

بهتازگی معاون حملونقل و ترافیک شهرداری
شیراز خبر داد که شیراز بهعنوان شهر پایلوت
برای برگزاری دوچرخهسواری همگانی انتخاب
شده اســت .به نظر شما چگونه میتوان چنین
رویدادهای همگانی را به شــکل گستردهتر و
فراگیرتر در شیراز برگزار کرد؟

بــرای توســعه دوچرخهســواری باید نگاهی به ســایر
کشــورهای پیشــگام در این عرصه مثل هلند و استفاده
از تجربیات آزموده شــده در کشورهای اینچنینی داشته

،،

موزه ورزش شیراز

نائبرئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا در گفتوگو با شهرراز از چگونگی برگزاری رویدادهای ورزشی در شیراز میگوید

تیمهای ملی فوتبال قبل از شروع جام جهانی قطر باشد و
قطع ًا جنوب کشور در اولویت هست و مقامات فوتبال قطر
به شهر شیراز هم بهعنوان یکی از شهرها نظر داشتهاند.

استفاده از تفریحگاهها یا
اماکن توریستی کشورهای
خاورمیانه و شمال آفریقا
همچون ایران ،اردن،
لبنان ،مصر ،امارت و
اردن بخشی دیگر از
برنامههای قطریها برای
هواداران جام جهانی
است .بااینحال آنها به
دنبال برنامهریزی هستند
تا فرهنگ این کشورها را
نیز حین برگزاری مسابقات
جام جهانی به معرض
نمایش بگذارند

باشیم .برای اینکه دوچرخهسواری را که خود یک فرهنگ
است ،گسترش دهیم ،نیاز به توسعه زیرساختها در سطح
شــهر و از طرفی همگامســازی دســتگاههای مختلف
برای افزایش آگاهی در شــهروندان وجود دارد که قطع ًا
افزایش تعــداد مربیان و برگزاری مســتمر همایشها و
ســایر برنامههای انگیزشــی مانند تقویت و اجرای طرح
سهشنبههای بدون خودرو همراه با فرهنگسازی ،ایجاد
پارکینگهای مخصوص دوچرخــه خصوص ًا در پایانهها،
ایستگاههای مترو ،پایانهها بخشی از این کار است.
بهعنوان رئیس هیئــت ورزشهای همگانی
فــارس چــه برنامههایــی بــرای برگزاری
رویدادهای ورزش همگانی دارید؟ چنین اتفاقی
چه دستاوردهایی برای شهروندان و همچنین
حوزهی شهری خواهد داشت؟

هیئــت ورزشهای همگانی فارس کماکان در راســتای
رسالت اصلی خود که همانا ارتقای سطح سالمت و نشاط
و شادابی در بین آحاد جامعه و مردم است ،تالش خواهد
کرد و ازجمله سیاســتها و برنامههــای ما در این زمینه
مواردی ماننــد اجرای پیــادهروی خانوادگی در روزهای
تعطیل و مناســبتها ،تقویت و گســترش ایستگاههای
صبحگاهــی و عصرگاهی در بوســتانها و ســالنهای
ورزشــی ،محلهمحوری ،توریســت ورزشــی ،برگزاری
دورهای آموزشــی بــرای مربیــان و داوران ،برگزاری
ســمینارهای تخصصی ،برگزاری دورههــای بینالمللی،
حضور در مسابقات ورزشی کشــوری ،آسیایی و جهانی،
اجــرای طرحهای تحول ،بازدید از هیئت شهرســتانها،
پیگیری احداث جاده ســامت و پیست دوچرخهسواری،
تشکیل شورای عالی ورزش همگانی است.
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در شیراز برای استفاده
از فرصت بزرگ جام
جهانی قطر نیاز به یک
اتحاد مدیریتی احساس
میشود .کشورهای مختلف
قبل و هنگام برگزاری
مسابقات اردوهای متعددی
در کشورهای مختلف با
مسافت کم نسبت به محل
برگزاری مسابقات تدارک
میبینند و مث ً
ال تیمهایی
مانند ایتالیا و برزیل قبل از
جام جهانی میتوانند یک
بازی دوستانه در شیراز
برگزار کنند

،،
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الزم است زیرساختهای
ورزشی شیراز تقویت
شود و آموزش نیروهای
متخصص صورت بگیرد.
در زمینهی رویدادسازی
نیز باید قوی عمل کرد
و برنامه داشت تا بتوان
از این فرصت گرانبها
استفاده درست کرد

،،
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«دور ریختنیهای دوستداشتنی»
با مشارکت دانشآموزان شیراز

نمایشــگاه بازیافت با عنوان «دور ریختنیهای
دوستداشتنی» با مشارکت دانشآموزان شیراز
برگزار شد.
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی
شــهرداری شیراز با اعالم این خبر گفت :در این
نمایشــگاه دانشآموزان با کمــکمربی خود با
اســتفاده از مواد بازیافتی و دورریختنی ،وسایل
کمکآموزشــی و کاردستی ساختند و به نمایش
گذاشتند.
ابراهیم گشتاســبی راد خاطرنشــان کرد :اداره
توســعه فرهنــگ شــهروندی ،آموزشهایــی
در بخشهــای مختلــف شــهروندی ازجملــه
بازیافت و پســماند ویژه دانشآمــوزان مقاطع
مختلــف تحصیلی برگــزار میکند کــه نتیجه
ایــن آموزشها ،ارتقاء ســطح فرهنگ کودکان
و نوجوانان برای زندگی در شــهر ســبز پایدار
است .معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز
تصریح کرد :برگــزاری چنین نمایشــگاههایی
عالوه بــر ایجاد الگــوی مصرفی مناســب در
میان نســل آینده میتواند موجــب ایجاد حس
رقابت ســالم و خالقیت در میــان دانشآموزان
شود.
گشتاســبی راد با بیان اینکه نقشه کشور ایران،
جنــگل حیوانــات ،ویلچر ،قــاب ،گل و گلدان،
کشــتی و غیره ازجمله اقالمی است که کودکان
دبســتانی با ذوق کودکانه خود با استفاده از مواد
بازیافتی ،آنها را تهیه کردند ،عنوان کرد :هدف
از برگزاری این نمایشگاه ،ترویج فرهنگ استفاده
صحیح از مواد بازیافتی اســت و دانشآموزان با
ایــن مســابقه یــاد میگیرند بســیاری از مواد
بازیافتــی تولیدی در خانه قابلاســتفاده مجدد
است.
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی
شــهرداری شــیراز بیان کــرد :ایــن برنامه با
همــکاری اداره توســعه فرهنگ شــهروندی،
ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری
شیراز و ناحیه  4آموزشوپرورش شیراز اجرا شده
است.
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رنگآمیزی دیوارهای شهر با دستهای کار

لیال اکبرزاده
 11ســاله اســت و بایــد هرروز خــرج خانــواده را با
دستفروشــی دربیاورد ،اما آرزویش این است که در هیچ
جای دنیا جنگی نباشد و همه در صلح زندگی کنند .یونس
که گرمکنی قرمز و شلواری پلنگی به تن دارد با تسلط و
ماهرانه روی پاهایش نشســته و بهدقت قلممو را بر دیوار
مقابلش میچرخاند؛ درســت ماننــد نقاشهای حرفهای
ژســت گرفته گاهی دســتبهکمر میشــود و به نتیجه
تالشــش چشــم میدوزد .مردی با روپوش سفید و دارو
و آمپول را نقاشی کرده و میگوید دلش میخواهد بزرگ
که شد دکتر بشود تا بتواند به مردم کمک کند .لهجهاش
حکایت از مهاجر بودن دارد و تأیید میکند که افغان است.
آرام و متین به ســؤالهایم پاسخ میدهد و سعی میکند
بزرگتر از ســنش باشد «دیر مدرسه رفتم و حاال کالس
سوم هســتم روزی ده ،پانزده تومن درآمد دارم .پدرم کار
نمیکند باید خــرج دو خواهر و یک برادر کوچکم را هم
بدهم ».با دســت به پسربچهای که همان حوالی به بازی
مشغول اســت و بهاندازه برادر بزرگتر به نقاشی عالقه
نمیدهد اشاره میکند« .برادرم هم اینجاست».
«پنجشنبه رنگین» نام برنامهای است که با همت سازمان
ســیما ،منظر و فضای سبز شــهرداری شیراز و همکاری
معاونت فرهنگی شــهرداری و سازمان مردمنهاد جمعیت
امام علی برگزار میشــود .این برنامه از روز پنجشنبه۱۵ ،
آذرماه ،با اجرای نقاشــی دیواری توسط کودکان محالت
بیات ،آســتانه ،سنگ سیاه و شهرک ســعدی که غالب ًا از
کودکان کار و یا خانوادههای کمبضاعت هســتند ،شروع
شــده اســت و بیش از  80کودک تحت حمایت جمعیت
امام علی (ع) ،موسســه صبح آفرینش و پایگاه شــهیده
بنتالهــدی صــدر با همراهــی  15مربی بــرای خلق
نقاشــیهای دیواری حضور دارند .رئیس ســازمان سیما،

منظر و فضای ســبز شهرداری شــیراز معتقد است این
رویداد نقاشی منظور جلبتوجه جامعه به نیازهای روحی
این کودکان برگزارشــده اســت .جهانبخش میرزاوند در
حاشــیه برگزاری رویداد نقاشــی دیواری کودکان کار با
تأکید بر اینکه به کار گماردن کودکانی که به سن قانونی
نرسیدهاند زمینهساز آزردن روح حساس این کودکان است،
میگوید :این آســیبهای روحی در صورت التیام نیافتن
منجر به شــکلگیری ناهنجاریهای اجتماعی در آینده
خواهد شد.
میرزاوند معتقد است کوکان کار نیز همچون سایر کودکان
دارای روح لطیف و باطن و ضمیر معصومانهای هســتند
که پر از اســتعداد عاطفه خالقیت هنر و زیبایی اســت و
محرومیت ایــن کودکان از درسومشــق و مهارتهای
زندگی سبب ســرکوب شدن این عواطف زیبای کودکانه
میشــود؛ ازاینرو ســازمان ســیما ،منظر و فضای سبز
شــهرداری شــیراز تصمیم گرفته با همــکاری معاونت
فرهنگی شهرداری شیراز و سازمان مردمنهاد جمعیت امام

علی (ع) اقداماتی در راســتای توجه به کودکان کار انجام
دهــد .او خبرهای دیگری نیز دارد که حاکی از تصمیمات
ســازمانش برای جلبتوجه شــهروندان به کودکان کار
است.
«نقاشیهای دیواری کودکان کار به همین صورت توسط
نقاشــان حرفهای در چندین نقطه شهر به تصویر کشیده
خواهد شد و همچنین بیلبوردهایی نیز برای نمایش آنها
در نظر گرفته میشــود ».میرزاوند میافزاید :این اقدام به
این منظور انجام میشود که به شهروندان یادآوری کنیم
کودکانی که هرروز در نقاط مختلف شهر بهعنوان کودک
کار از کنار شــما عبور میکنند نیز همچون سایر کودکان
نیازهای عاطفی و روانی دارند که نباید نادیده گرفته شود.
موژان انصاری یکی از دستاندرکاران برگزاری این برنامه
کــه از اعضا جمعیت امام علی (ع) نیز هســت میگوید :
این برنامه که با هدف تصویرسازی شهر از دید کودکان،
آغاز شــد ،در تالش برای آموزشــی متفاوت و هدفمند
جهت اســتفاده از هنر برای پرورش کــودکان و تقویت

قاب شهر /موسسه نرجس شیراز

عکس :شیوا عطاران

کارگروهی در آنها صورت میپذیرد .او معتقد اســت هر
کودک سهمی از شهر دارد .شهر مسئول است جهان زیبا
و رنگین او را شــاداب و پرطراوت حفــظ کند؛ به او رؤیا
ببخشــد و انعکاس خیالش باشد .انصاری به دغدغههای
همفکرانش برای اجرای چنین برنامهای اشــاره میکند و
میافزاید :در این شــهر انبوه کودکانی را میشناسیم که
به جای زیستن در آســودگی خیال کودکانه ،مشغول کار
در خیابانها و محیطهای پرخطر هســتند .سهم آنها از
نشاط شــهر ،همهمهی خیابانها و بیتوجهی و پسزده
شدن اســت .کودکی نهتنها معنایی ندارد که با گذر زمان
به خشمی عمیق تبدیل میشود .ما دیوار کوچکی از انبوه
آجرهای شــهر برداشتیم و به دســتهای کوچک آنها
خیال هر آنچه آرزو دارند سهمشان
ســپردیم؛ با رنگ ،با ِ
باشد از شهری که در آن زندگی میکنند.
دیوارها کمکم از رنگ و خط و تصویر پر شــده و بچهها
هرکدامشان به تکمیل گوشهای از کار مشغولاند .یونس
هم روی صندلی ایســتاده و دارد به تکمیل نقاشی یکی
از دوســتانش کمک میکند .خوشــحال است و امیدوار،
صحبتهــا و آرزوها و نگاهش به دنیــا تفاوت چندانی با
کــودکان نازپرورده اطراف ما نــدارد .آقای مربی یکی از
پســرها را صدا میزند تا از همان ابرهای قشــنگ نقاشی
خودش در آســمان آبی نقاشی دیوار کناری هم چندتایی
بکشد .دســتها و گاهی لباسها به رنگ آغشته شده و
هیجان و شادی کودکانه در فضای کوچک کنار پل معالی
آبــاد موج میزند اگر رهگذری بیخبــر از اینجا عبور کند
شــاید باور نکند اینها همان کودکانی هســتند که تمام
طول روز در گوشــه و کنار شــهر برای فروش اجناسی
کوچک تالش میکنند و شــبها اگر سقفی داشته باشند
به آن پناه میبرند تــا رؤیای کودکی کردن را در خواب
بینند.
کتابفروشی

«بوک لند»هشتاد و چهارمین
کتابفروشی شیراز شد

شیراز در سفرنامه

ارتباط انسان با خدا مهمترین رابطه از دیدگاه سعدی است
به باور یک پژوهشــگر ،سعدی سبک
زندگی را براســاس رابطه انسان با خدا،
رابطه انســان با خود ،رابطه انســان با
خلق و رابطه انســان با طبیعت تعریف
میکند .هفدهمین نشســت از سلسله
نشســتهای سعدیشناســی با عنوان
«برخوان سعدی» با ســخنرانی مریم
زیبایینــژاد توســط انجمــن فرهنگ
و ادب شــیراز و با همکاری ســازمان
اســناد و کتابخانه ملــی مرکز فارس و
مرکز سعدیشناســی برگزار شــد .در
این نشســت مریم زیبایینژاد ،اســتاد
دانشگاه و پژوهشــگر ،پیرامون سبک
زندگی سعدی ســخنرانی کرد و گفت:
سبک زندگی شــیوهای است ثابت که
فرد اهداف خــود را از آن طریق دنبال
میکند و موقعیت خود را در جامعه برای
دیگران بدان وســیله آشکار میکند؛ به
بیان دیگر ســبک زندگی مبین بخشی
از فرهنــگ اســت که بــا مبانی دیگر
همچون هویت فــردی و اجتماعی در
تعامل اســت .این اســتاد دانشگاه در
ادامه با تبیین ویژگیهای یاریرســان

ســبک زندگی در کارکردهای فردی و
اجتماعی افراد در سطوح مختلف جامعه
همچون تفکر پیرامون چیستی زندگی،
بازآموزی مفاهیم و مبانی هستی ،اداره
و کنترل شــرایط زندگی و ...به تبیین
سبک زندگی در دیدگاه سعدی پرداخت
و گفت :سعدی سبک زندگی را براساس
چهار رابطه تعریف میکند؛ رابطه انسان
با خدا ،رابطه انسان با خود ،رابطه انسان
با خلق و رابطه انسان با طبیعت.
وی رابطه انســان با خــدا را مهمترین
رابطــه از دیدگاه ســعدی برشــمرد و
شــناخت خــود را منوط به شــناخت

خود حقیقی و خود مجازی برشــمرد و
حاصل این ارتباط را احسان ،ایثار ،ادب
و دوســتی دانســت .زیبایینژاد ضمن
پرداختن به برخی از حکایات و اشــعار
ســعدی در رابطه با موضــوع «ارتباط
با خود» گفت :ارتباط بــا خود در واقع
بازگشــت به خود حقیقی انسان است
چنانکه ســعدی میگوید :چه نیکوزده
اســت این مثل برهمن /بــود حرمت
هرکس از خویشــتن؛ بنابر باور سعدی،
دشــواریهای زندگی منجر به درک و
بینش غنیتری از هســتی برای انسان
میشود از این رو سعدی آشکارا ما را به

توجه به نفــس فرا میخواند و چنانکه
میگوید :تن آدمی شریف است به جان
آدمیت /نه همین لباس زیباســت نشان
آدمیت؛ قناعتپیشــگی ،رعایت تعادل،
اخالص در عمل و غنیمت شمردن دم
از نمادهای این امر است.
این پژوهشــگر در ادامه افزود :ارتباط با
زیردستان ،شیوه نصیحتگویی ،تناسب
همنشــین ،ارتباط با خانواده ،چگونگی
تربیــت فرزنــدان ،شــیوه رویارویی با
دوستان و دشــمنان از نمودهای آشکار
ارتباط با خلق اســت که ســعدی بدان
پرداخته اســت .وی همچنین در مورد
ارتباط با طبیعت به دلباختگی سعدی به
عناصر گوناگون در طبیعت و احترام به
آنان اشاره کرد و گفت که سعدی منظور
خویش را در جای جای آثارش با یادکرد
طبیعت به خوانندگان تفهیم کرده است.
چنانکه میسراید :کوه و دریا و درختان
همه در تسبیحند /نه همه مستمعی فهم
کند این اسرار /خبرت هست که مرغان
ســحر میگویند /آخر ای خفته ،سر از
خواب جهالت بردار!».

کتابفروشــی بوک لند در شــیراز آغاز به کار کرد تا
تعداد کتابفروشــیهای این شــهر به عدد  84برسد.
کتابفروشــی بوک لند فعالیت خود را در حضور علی
دهباشــی مدیر نشریه بخارا ،اســداهلل امرایی مترجم،
محمد کشاورز نویسنده نامآشنای شیراز و تعداد زیادی
از اهالی فرهنگ شــهر آغاز کــرد .آنطور که محمد
پورحافظ مســئول بخش کتاب این مجموعه فرهنگی
و هنری گفت« :بوک لند شیراز با سه هزار جلد کتاب
فعالیــت خود را آغاز کــرده و به عرضــه کتابهای
عمومی میپردازد ».اتفاقاتی که در این کتابفروشــی
رقم میخورد مثل اســمش غریبه نیست! در زاویهای
از کتابفروشــی قفســهای نظر را جلــب میکند که
«شــیرازیها» نام دارد .در این قفسه آثار نویسندگان
شــیرازی و کتابهایی که درباره شــیراز نوشته شده
است موجود است و به معرفی مؤلفان این شهر خواهد
پرداخت.
آنطور کــه پورحافظ گفت« :از دیگر شــاخصههای
ایــن کتابفروشــی ،ایجــاد فضای کافــه در حیاط ِ
مجموعه اســت .این فضا به پیوند میان کافه نشــینی
و کتابفروشی کمک زیادی میکند ».یک بالکن زیبا
و مبله برای کســانی که قصد دارند ساعاتی را با کتاب
بگذراننــد هم از دیگر وجوه تمایز این کتابفروشــی
بزرگ و مجهز اســت .به گفته پورحافظ« ،بوک لند»
عالوه بر بخــش کتاب ،دارای بخشهای موســیقی
یــا «دیداری و شــنیداری» ،هدایا و کودک اســت و
بهزودی بخش گل و گیاه هم به این مجموعه افزوده
میشود .برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری ازجمله
رونمایی کتاب یا آلبوم موســیقی ،دیدار با نویسندگان
و مترجمان ،برپایی نمایشــگاههای آثار تجســمی و
برگزاری کارگاههای آموزشی و تفریحی ویژه کودکان،
بوک لند را از یک کتابفروشی صرف به مکانی برای
دیــدار و تبادلنظر عالقهمندان ایــن حوزهها نزدیک
کرده است ».این مجموعه در فضایی به مساحت بیش
از  800مترمربع به مردم شــیراز خدمات ارائه میدهد
و ســومین شــعبه بوک لند در ایران است .بوک لند،
مجموعه فروشگاههای محصوالت فرهنگی و هنری
اســت که با نگاهی نو به عرضــه کاالهای فرهنگی
و فراهم آوردن بســتری مناســب جهت تعامل بیشتر
بین پدیدآورندگان و مخاطبین این آثار ،در دو شــعبه
تهران و یک شــعبه در شیراز مشغول به فعالیت است.
پایگاه اطالعرسانی این مجموعه در معرفی خود نوشته
است« :ما کوشیدهایم با در نظر گرفتن تمامی سالیق،
مجموعــهای از متنوعترین محصــوالت فرهنگی و
هنری شــامل کتاب و نشــریات کودک و بزرگسال،
کتاب و نشریات خارجی ،موسیقی ،آثار هنری تزیینی،
کتابهای نفیس و نوشتافزار را با راهنمایی و مشاوره
کارشناسان مجموعه ،در اختیار مراجعین قرار دهیم».
با به شــمار آوردن «بوک لند» ،تعداد کتابفروشیهای
شــیراز به عدد  84رســید و امیدها را برای تشــکیل
اتحادیه ناشران و کتابفروشان پررنگتر کرد« .بوک
لنــد» در نبش خیابان ارم و آزادی شــیراز قرار دارد و
هرروز از ســاعت  10صبح تا  22حتی روزهای تعطیل
خدمات ارائه میدهد.

