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حفاظت از فضای سبز

ورزشکارانتختیوار
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محور حافظیه در نوروز

زندگی کنند

محور ی فرهنگی است
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گزارش تحلیل «شهرراز» دربارهی وضع ایمنی بازار وکیل

شهرداری
به تعهدات عمل کرد
شهردار بافت تاریخی شیراز میگوید هرچند بازار وکیل حجرههای ناایمن دارد
اما دربارهی ناایمنبودن بازار بزرگنمایی شده است.
او میگوید حجرههای ناایمن شناسایی شده و شهرداری
نیز آموزشها و توصیههای ایمنی الزم را به کسبهی بازار انجام داده است
8

عکس :علی محمدی راد

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

2

بهزودی «هفته آلمان» در شیراز برگزار میشود
و زمینههای فرهنگی ،آموزشی و تحصیلی
نخستین گام برقراری مراودات کشور آلمان با استان فارس خواهد بود

شنبه  8دی  21/97ربیعالثانی /1440سال چهاردهم/شماره283

SAT 30 Dec 2018/Fourteenth Year /No.283

آلمان عالقهمند به همکاری با تجار و بازرگانان ایرانی است

شیرازبهدنبالسرمایهگذاریمشترکباکشورآلمان
،،

،،

با توجه به شرایط
موجود اقتصاد ایران،
آلمانیها به دنبال
بررسی شرایط ایران
و کشف راهکار برای
تقویت مراودات تجاری
و اقتصادی خود
با فعاالن اقتصادی
ایرانی هستند

برگزاری
هفته آلمان
در شیراز فرصت
مناسبی است تا
ظرفیتهای هنری،
فرهنگی ،علمی و
ادبی کشورمان را
به نمایش بگذاریم

،،

سرپرست استانداری فارس گفت :به دنبال گسترش همکاریها و انجام
ســرمایهگذاری مشترک با کشور آلمان هســتیم و این مهم را با جدیت
دنبال میکنیم .یداهلل رحمانی در دیدار با معاون ســفیر آلمان در ایران ،با
اشاره به اینکه بستههای پیشنهادی سرمایهگذاری در همه بخشها تهیه
و تدوین شده افزود :مدیریت ارشد فارس آماده هرگونه همکاریهای با
کشــور آلمان در حوزههای مختلف اســت .وی ،گسترش روابط ایران و
آلمان پس از برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام) را مطلوب توصیف و
بیان کرد :مواضع کشور آلمان در این زمینه بهویژه پس از خروج آمریکا از
این توافق بینالمللی ،قابلتقدیر است .سرپرست استانداری فارس اظهار
داشت :جمهوری اسالمی ایران همواره ثابت کرده که به همه معاهدات
بینالمللی پایبند بوده و درباره برجام نیز تا زمانی که همه منافع جمهوری
اسالمی تضمین شــود این پایبندی تداوم خواهد داشت .رحمانی گفت:
از کشــورهای اروپایی بهویژه آلمان انتظار میرود با شتاب بخشیدن به
مذاکرات پیرامون برجام این موضوع را به نتیجه برســانند .او افزود :دنیا
باید این را بداند که آمریکا اگر نخواهد به منافع ســایر کشــورها احترام
بگذارد و در تضمین منافع ملتها به معاهدات بینالمللی پایبند نباشــد
ســایر کشورها هم میتوانند بر اساس موازین و تعهدات بینالمللی و در

فارس در رتبه پنجم استفاده
از خدمات صادرات
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران
گفت :اســتان فارس رتبه  ۵در استفاده از
خدمات صــادرات را دارد که تاکنون ۲۳
صادرکننده به میزان  ۲۳۱میلیون دالر از
این خدمات استفاده کردند .افروز بهرامی
عصر چهارشنبه  ۵دیماه در همایش روز
صادرات با تأکید بر اینکه باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی حرکت
کنیم ،اظهار کرد :با توسعه صادرات غیرنفتی باید به سمت کسب درآمد
ارزی و تأمین نیاز وارداتی حرکت کنیم ،زیرا از این مسیر به اشتغالزایی
کمک میشــود .وی با بیان اینکه در برنامه ششــم توســعه ،صادرات
 ۱۲۰میلیارد دالری در نظر گرفته شــده اســت ،افزود ۳۰ :درصد سهم
صادرات مربوط به صادرات فنی و مهندســی است .مدیرعامل صندوق
ضمانت صادرات ایران بیان کرد :ســالها اســت در مورد واقعیسازی
نرخ ارز صحبت شده و کسی با ارز تکنرخی مخالف نیست و به دنبال
ایجاد شرایط مناسب هســتیم .بهرامی تأکید کرد :با توجه به تحریمها
ریسکهای تجاری و ریسکهای سیاسی در ایران افزایش یافته است.
وی عنوان کرد :فعالیتهــای صندوق ضمانت صادرات ایران بهمنظور
کاهش حجم ریسکهایی است که در حوزه سرمایهگذاری وجود دارد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه تا پایان ســال
جاری  ۵۰میلیارد دالر صادرات غیرنفتی خواهیم داشت ،عنوان کرد :از
این میزان تنها  ۵درصد تحت پوشش این صندوق قرار دارد و در جهان
این آمار بیش از  ۱۰درصد است و عدم فرهنگسازی در حوزه بیمه در
صادرات نیز باعث شده این آمار کاهش محسوسی داشته باشد .بهرامی
با اشاره به اینکه بازارهای هدف نیز بازارهای کم ریسکی نیستند ،اظهار
کرد :اعتبار در کنار کیفیت نیز یکی از مواردی است که میتواند شرایط
را برای سرمایهگذاران بهبود بخشد .این مقام مسئول با بیان اینکه بیمه
میتواند جایگزین مناســبی برای آی.سی باشد ،از بین بردن مشکالت
اعتباری صادرکننــدگان را از دیگر اهداف صنــدوق ضمانت صادرات
عنــوان کرد .بهرامی گفت :یکی از مشــکالتی کــه صادرکنندگان در
حوزه صادرات خدمات فنی و مهندســی با آن مواجهاند عدم امکان ارائه
ضمانتنامههای بانکی است که صندوق توسعه صادرات نیز این امکان
را در اختیار صادرکنندگان قرار خواهد داد.

،،

چارچوب همکاریهای مشترک به راه خود ادامه دهند .وی ،همچنین به
ظرفیتها و توانمندیهای فارس در حوزه کشــاورزی ،صنعتی ،معادن،
نفت و گاز ،پزشــکی و قابلیتهای گردشگری اشاره کرد و گفت :آماده
گسترش همکاریها با کشــور آلمان برای سرمایهگذاری در هر یک از
این بخشها هستیم.
پیگیر شناخت بیشتر از توانمندیهای استانهای ایران هستیم

معاون ســفیر آلمان در ایران گفت :ســفارت آلمان در ایران در پی این
است که بیش از گذشته نسبت به ظرفیتها و توانمندیهای استانهای
مختلف کشــور ایران شــناخت پیدا کند .الیور اشــتاکنبرگ در دیدار با
سرپرست اســتانداری فارس افزود :پس از خروج آمریکا از برنامه جامع
اقدام مشــترک (برجام) ،آلمان و سایر شرکای اروپایی این کشور تاکنون
کوششهای بسیاری برای حفظ این توافق بینالمللی کردهاند .وی ادامه
داد :امیدواریم این اقدامات و کوشــشها زمینههای الزم را برای توسعه
روابط  2کشور در زمینههای مختلف ازجمله اقتصادی ،فرهنگی ،علمی و
آموزشی فراهم کند .او اظهار داشت :جمهوری اسالمی ایران بر استفاده
از مزایــای اقتصادی برجام تأکید دارد کــه این موضوع با خروج آمریکا

دعوت از همه نگرشها برای رفع
مشکالت فرهنگی و اجتماعی

رئیس شــورای فرهنگ عمومی فارس اعالم
کرد :مســئوالن باید بحث خودی و ناخودی را
در عملیاتی کردن و در رفع مشکالت فرهنگی
و اجتماعی کنار بگذارند و اجازه دهند هرکس با
هر نگرشی درصورتیکه با اصل نظام جمهوری
اســامی مخالف نباشد ،پای کار بیاید .آیتاهلل
لطــفاهلل دژکام در یکصدوپنجمین جلســه
شــورای فرهنگ عمومی فارس ابراز داشت :شورای فرهنگ عمومی مجری
هیچیک از ســرفصلهای پانزدهگانه نیست؛ چراکه حیثیت این شورا تعریف
راهبردهــا و مدیریــت کالن برنامههای فرهنگی اســت .وی یکی از علل
ناکارآمدی جلسههای شورای فرهنگ عمومی را ناآگاهی دستگاههای مختلف
از روند اجرای فعالیتها دانســت و گفت :متأســفانه در موضوعات مختلف
نمیدانیم در کجای کار قرار داریم و بازوهای اجرایی متناســب با هر موضوع
را نمیشناسیم .نماینده ولیفقیه در استان فارس افزود :باید اولویتهای کلی
را در ســطح استان بررسی کنیم .تکتک ســرفصلهای تعریفشده توسط
شــورای فرهنگ عمومی کشور عالوه بر آنکه در استان مسئول دارد ،توسط
سمنها (سازمانهای مردمنهاد) نیز حمایت میشود؛ از همین رو ساماندهی،
جهتدهی و همراهی با این نهادها و گروهها از ضروریات اســت .امامجمعه
شیراز ابراز داشت :افزون بر این ،تبیین ظرفیتها و وضعیت استان در هر یک
از مســائل فرهنگی باعث جهتبخشی به امور خواهد شد و تصمیمگیریها
را عملیاتی میکند .آیتاهلل دژکام ادامه داد :شــورای فرهنگ عمومی از همه
نهادهای مســئول و نیز مدعی امور از هر لحاظ حمایــت میکند؛ اما حوزه
عملیاتی و اجرایی کردن امور بر عهده این شــورا نیست .نماینده ولیفقیه در
اســتان فارس تبدیل برنامه به عملکرد فرهنگی بر مبنای تصمیمگیریهای
کالن فرهنگی در این شــورا را نمونه آتش به اختیار دانســت و گفت :همه
کسانی که در این عرصه فعالیت میکنند ،باید بدانند شورای فرهنگ عمومی
بــر عملکرد آنها نظارت دارد و ازآنجاکه همه مباحث فرهنگی با هم مرتبط
هستند ،کسانی که آمادگی انجام کار را دارند باید حمایت شوند .دبیر شورای
فرهنگ عمومی اســتان فارس نیز در این نشســت بیان کــرد :هر یک از
سرفصلهای مطرحشده در شورای فرهنگ عمومی کشور بسته به نیاز نقاط
مختلف کشور و در زمینههای مختلف تعریف شده است و باید برای عملیاتیتر
شــدن و برنامهریزی درباره آنها چند سرفصل را برگزید و اقدام کرد .صابر
ســهرابی افزود :سرفصل گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی با سه برنامه ترویج
فرهنــگ کار ،اصالح الگوی مصرف و افزایش مصرف کاالی ایرانی و بهبود
کیفیت آن از نیازهای اساسی استان فارس است.

دچار چالش شده است اما کشورهای اروپایی میکوشند تا امکان از بین
بردن تحریمها و برقراری مراودات بینالمللی را برای ایران فراهم کنند.
معاون ســفیر آلمان در ایران ،توسعه روابط فرهنگی بین  2کشور را مهم
توصیف کرد و گفت :برگزاری هفته آلمان در شیراز فرصت مناسبی است
تا ظرفیتهای هنری ،فرهنگی ،علمی و ادبی کشــورمان را به نمایش
بگذاریم.
آلمان عالقهمند به همکاری با تجار و بازرگانان ایرانی است

معاون ســفیر آلمان در جمهوری اسالمی ایران گفت :بخش خصوصی،
تجار و بازرگانان کشــور آلمان بسیار عالقهمند به ایجاد مراودات تجاری
با تجار کشور ایران بهویژه تجار استان فارس و شهر شیراز هستند .الیور
اشــتاکنبرگ ،در دیدار با نایبرئیس اتاق بازرگانی فارس در شیراز افزود:
با توجه به شرایط موجود اقتصاد ایران ،آلمانیها به دنبال بررسی شرایط
ایران و کشــف راهکار برای تقویت مراودات تجاری و اقتصادی خود با
فعاالن اقتصادی ایرانی هستند.
وی ادامه داد :دو کشــور ایران و آلمان تحت شــرایطی و بهرغم میل
باطنی ،ناگزیر به تغییر سیاســتهای خود در قبال یکدیگر شدند .معاون

تمام گروههای سیاسی در شکلگیری
 9دی مشارکت داشتند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان
فــارس تأکید کرد که تمام گروههای سیاســی و
فعاالن این گروهها در شــکلگیری و ماندگاری
یوماهلل  9دی نقش داشتند .حجتاالسالم محمد
رضایی گفت :رخدادی که منجر به  9دی و واکنش
ماندگار مردم دوستدار انقالب و نظام اسالمی شد،
ابتدا بهواســطه مطالبه یک حق شکل گرفت اما
زمانی که مشخص شد قدرت رسانه از خارج کشور به دنبال فرماندهی موضوع
است؛ مردم از آن فاصله گرفتند و بهصف مدافعان انقالب و نظام پیوستند .وی
با اشــاره به رویدادهای حادثشده در جریان فتنه  88گفت :بسیاری از کسانی
که  9دی در پشــتیبانی از نظام آمدند ،همانهایی بودند که در راهپیمایی بعد از
انتخابات و برای مطالبه حق خود حضور داشتند؛ آنان فکر نمیکردند که دشمنان
قصد سوءاستفاده از این ظرفیت دارند .او با تأکید بر اینکه در شکلگیری و تداوم
 9دی ،تمام اندیشــهها و جناحهای سیاسی و افکار مختلف مشارکت داشته و
دارند ،گفت :افرادی که در جناحهای مختلف سیاسی فعالیت دارند ،ممکن است
اختالفنظر داشــته باشند اما در بحث حاکمیت دینی و اسالمی با هم مشکلی
ندارند .رضایی با یادآوری اینکه بین افراد حاضر در فتنه  88متأســفانه برخی از
شخصیتهای دارای مسئولیت در نظام اسالمی هم حضور داشتند ،گفت :جرقه
فتنه در زمان دولت موقت زده شد و بهنوعی این فتنه در سال  88کامل شد .وی
یوماهلل  9دی را باطل کننده تمام توطئههای دشــمنان انقالب و نظام اسالمی
دانست و گفت :امروز هم دشمن شعارهای زیادی را سر میدهد ،گفتند تابستان
گرم بعد اعالم کردند  13آبان شــکننده و اخیراً هم با تالش رسانهای روی این
موضوع تمرکز دارند که  22بهمن جشن انقالب نخواهد بود.
رضایی با تصریح اینکه در یوماهلل  22بهمن هم مردم بهعنوان پشــتوانه اصلی
نظام حضوری تأثیرگذار خواهند داشت ،گفت :خواهیم دید که مردم بهرغم همه
مشکالت و مسائل ،پای انقالب و ارزشها ایستادهاند .رئیس شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی استان فارس با اشاره به پیشبینی بیش از  140برنامه ویژه 9
دی در فارس ،گفت :این برنامهها شــامل نشستها ،میزگردها ،جلسات تبیینی
در آموزشگاهها و دانشگاهها ،سخنرانی در مساجد و حسینیهها و دیگر برنامهها
خواهد بود .رضایی گفت :راهپیمایی  9دی در شــیراز ساعت  9صبح از چهارراه
پیروزی به ســمت حرم مطهر حضرت شــاهچراغ (ع) برگزار خواهد شــد و در
انتهای بلوار شــهید آیتاهلل دستغیب ،تجمع برای ســخنرانی و قرائت بیانیه را
شاهد خواهیم بود .رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان فارس گفت:
سخنران مراسم در شیراز ،حاج صادقی نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقالب
اسالمی خواهد بود.

سفیر آلمان در ایران اظهار داشت :کشور آلمان و دیگر کشورهای اروپایی
متعهد به حفظ حضور ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هستند
و نیاز اســت که کشور ایران هم در این زمینه صبر و شکیبایی بیشتری
داشته باشد.
وی ادامه داد :همچنین ما در سفارتخانه به دنبال تسهیل شرایط و فرآیند
صدور ویزا برای تجار و فعاالن اقتصادی ایران به کشور آلمان هستیم که
بهزودی در این زمینه اقدامات خوبی انجام خواهد شد.
اشتاکنبرگ در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم انجام اقدامات الزم
برای تقویت مراودات اســتان فارس و کشور ایران تأکید و بیان کرد :به
دنبال شناســایی قابلیتها و توانمندیهای استان فارس در بخشهای
مختلف هستیم چراکه شــنیدههای ما حاکی از این است که این استان
از ظرفیتهای ویژهای در بخشهای مختلف برخوردار اســت .او افزود:
بهزودی هفته آلمان در شــیراز برگزار میشــود و زمینههای فرهنگی،
آموزشی و تحصیلی نخســتین گام برقراری مراودات ما با استان فارس
خواهد بود .اشــتاکنبرگ گفت :از ســوی دیگر ارتباط و مذاکرات خوبی
مابین دانشگاه شیراز و دانشگاه درسدن آلمان برقرار شده که میتواند بر
تقویت روابط طرفین بیفزاید.

کشف هواپیمای قاچاق
در فارس
فرمانــده انتظامی اســتان فارس
از کشــف و توقیــف یــک فروند
هواپیمــای تفریحــی قاچــاق در
شهرســتان الرســتان خبر داد .به
نقل از ســایت پلیس فارس ،سردار
احمدعلی گــودرزی از توقیف یک
دستگاه کامیون و کشف یک فروند
هواپیمــای تفریحی دونفره قاچاق به ارزش پنج میلیارد تومان
در شهرستان الرســتان خبر داد .وی گفت :در راستای مبارزه
با قاچاق و جلوگیری از هدر رفتن ســرمایههای ملی ،مأموران
انتظامی شهرستان الرستان ،هنگام کنترل محورهای اصلی به
یک دستگاه کامیون بنز حامل بار قاچاق مظنون شده و آن را
متوقف کردند .فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در بازرسی
از این خودرو ،یــک فروند هواپیمای تفریحی دونفره قاچاق و
فاقد مجوز گمرکی کشف شد ،افزود :در این خصوص یک نفر
دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
گودرزی با اشاره به اینکه ارزش هواپیمای مکشوفه برابر نظر
کارشناســان ،پنج میلیارد تومان برآورد شده است ،بیان کرد:
تهدید جــدی تولید ملی در حال حاضر قاچاق کاالســت که
نیروی انتظامی بهصورت قاطع با آن برخورد میکند.
فرمانده انتظامی اســتان فارس همچنین خبر داد :طی آذرماه
امســال بالغبر  3هزار و  612کیلوگرم انواع موادمخدر در نقاط
مختلف فارس کشــف شده است .ســردار احمدعلی گودرزی
گفت :مأموران انتظامی فارس در راســتای مقابله با موادمخدر
و برخــورد بــا ســوداگران و قاچاقچیان و با انجــام اقدامات
شبانهروزی و اطالعاتی آذر امسال 90 ،دستگاه خودرو سبک و
سنگین حامل مواد مخدر را در محورهای مواصالتی شناسایی
و توقیف کردند .وی با اشــاره به انهدام  8باند مواد مخدر طی
این مدت ،افزود :در این راســتا یک هزار و  355متهم شامل
قاچاقچی ،معتاد ،حملکننده ،نگهدارنده و  ...دســتگیر و یک
هزار و  185فقره پرونده تشــکیل و به مراجع قضایی ارســال
شده است .گودرزی همچنین گفت :با احتساب این کشفیات،
از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ،بالغبر  37هزار کیلوگرم انواع
مواد مخدر در اســتان فارس کشف شده که این میزان نسبت
به مدت مشابه در سال قبل  25درصد افزایش داشته است.

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

افتتاح بزرگراه کوهسار مهدی و تقاطع جوادیه
بار ترافیک از دوش بلوار گردشگری چمران
و پل معالی آباد برداشته خواهد شد
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بازدید شهردار و معاون فنیوعمرانی شهرداری شیراز از پروژههای عمرانی

اخبا ر کوتاه

تقاطعغیرهمسطحجوادیهبهزودیبهبهرهبرداریمیرسد
معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز با اشاره به اهمیت
بهرهبــرداری از تقاطع غیرهمســطح جوادیه در توزیع
ترافیک بین بزرگراههــای کمربندی ،آیتاهلل محالتی
و کوهسار مهدی گفت :این پروژه بهزودی بهطور کامل
آماده بهرهبرداری میشود.
حســین آرگیو در حاشیه بازدید شهردار شیراز از مراحل
نهایی تقاطع غیرهمسطح جوادیه با تصریح اینکه اجازه
نمیدهیم کیفیت در هیچ کدام از پروژهها فدای سرعت
در اجرا شــود ،اضافه کرد :تقاطع غیرهمسطح جوادیه
نقش اساسی در کاهش ترافیک عبوری از بلوار صنایع
خواهد داشــت مضاف بر اینکه آماده اجرایی کردن فاز
نهایی بزرگراه کوهسار مهدی نیز هستیم .وی با بیان
اینکه با افتتاح بزرگراه کوهسار مهدی و تقاطع جوادیه
بار ترافیک از دوش بلوار گردشگری چمران و پل معالی
آباد برداشــته خواهد شد ،افزود :تکمیل این رینگهای
بزرگراهی ،نقش بســزایی در اجرایی کردن طرحهای
پیــاده راهی و انســان محور در محورهــای چمران،
قصردشــت و  ...خواهد داشــت .معاون شهردار شیراز
تملک امالک را مانع اساسی در احداث بزرگراه کوهسار
توصیف کرد و ادامه داد :از لحاظ اجرایی مشکلی برای
ســاخت فاز نهایی این بزرگراه نداریــم اما مالکان باید
همکاری کنند.
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
شــیراز ایجاد خانه هنرمندان را برای توســعه فرهنگ و
هنر این کالنشــهر ضروری دانســت و گفت :شــیراز
شهری هنرمندپرور در حوزه تئاتر است و ازاینرو در حال
برنامهریزی برای راهاندازی خانه هنرمندان هستیم .ابراهیم
گشتاسبیراد در نشســت خبری با بیان اینکه شهرداری
شیراز عضو شورای تصمیمگیری انجمن میراث ناملموس
اســت و در جلسههای آن نیز حضوری فعال و تأثیرگذار
دارد ،گفت :عــزاداری دهه محرم ،ســنتهایی ازجمله
سمنوپزان ،شب یلدا و سایر سنتها به همراه تهیه انواع
دسرها و غذاها جزء میراث ناملموس شهر شیراز است و
در این راستا به دنبال آماده کردن موزه مجازی ناملموس
برای شیراز هســتیم که امیدواریم در کمترین این مهم
عملیاتی شــود .معاون شهردار شیراز بیان کرد :در زمینه
ثبت تاریخ شــفاهی انقالب در شیراز نیز اقداماتی انجام
شــده که امیدواریم محتویات آنان را در قالب فیلم و یا
کتاب منتشر کرده و این شهر را فارغ از هر نوع دیدگاهی
معرفی کنیم .وی با اشاره به اجرای طرح گلستانخوانی
در کالسهای چهارم ،پنجم و ششــم با حضور  70هزار
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریزی فــارس گفت:
 ۲۴۰میلیارد تومان بدهی دســتگاههای اجرایی فارس به
شهرداری شــیراز از محل بند «و» تبصره  ۵قانون بودجه
سال  ۱۳۹۷تســویه میشود .ساسان تاجگردون به تشریح
ظرفیت قانونی منــدرج در بند «و» تبصره  5قانون بودجه
ســال  1397پرداخت و گفت :این بنــد دو بخش دارد که
شهرداری شــیراز در بخش دوم با توجه به بدهی به بانک
صادرات امکان استفاده از  240میلیارد تومان از این ردیف
را دارد .وی با بیان اینکه باید شهرداری به یک بانک دولتی
بدهکار باشد و آن بدهی ناشی از صندوق توسعه ملی نباشد
تا بتواند از این بند استفاده کند ،بیان کرد :با توجه به اینکه
شهرداری به بانک دولتی بدهکار نیست و تنها همین رقم
بدهی به بانک صادرات وجود دارد تمام تالش شــهرداری
مبنی بر اســتفاده از این رقم بوده اســت .رئیس سازمان

3

دفتر نمایندگی شهرداری
شیراز در دانشگاه شیراز
افتتاح شد

رئیــس گــروه مطالعات و پژوهــش معاونت
برنامهریزی و توســعه سرمایه انســانی شهرداری
شیراز گفت :مراسم افتتاح دفتر نمایندگی شهرداری
شیراز در دانشگاه شیراز در هفته پژوهش و فناوری
در محل ساختمان مرکزی دانشگاه شیراز (ساختمان
مدیریت) با حضور مقامات کشور و استان برگزار شد.
حسین برنایی هدف از گشایش این دفتر را افزایش
هر چه بیشتر تعامل و همکاری و بهرهمندی دوجانبه
از ظرفیتهای دو دســتگاه در زمینههای پژوهشی،
آموزشــی و ...برشــمرد .همچنین در این مراســم
تفاهمنامه همکاری فیمابین شــهرداری شــیراز و
دانشگاه شیراز نیز تمدید شد.

استقبال شهروندان
از میز خدمت سازمان
مدیریت پسماند

رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز:

خانه هنرمندان در شیراز راهاندازی میشود
نفر دانشآموز افزود :در حوزه آموزش شــهروندی تمام
آموزشهایی که در فرهنگســراهای کالنشهر شیراز،
اتفاق میافتد با همکاری دســتگاههای مختلف ازجمله
آموزشوپــرورش اســت.
همچنیــن بــه دنبــال این
هســتیم با تکمیل ســاخت
فرهنگسرای حکمت آن را به
مرکز بزرگ آموزش هنرهای
تجسمی تبدیل کنیم.
ابراهیــم گشتاســبیراد
با بیــان اینکــه در حوزه
تربیتبدنــی نیــز ارتباط
نزدیکی بین ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی
شهرداری شــیراز با اداره کل ورزش و جوانان بوده و
فعالیتهای ورزشی با همکاری هیئتها و انجمنهای

ورزشی برگزار شده است خاطرنشان کرد :از نمونه آن
برگزاری مســابقه فوتسال محالت با حضور  110تیم
از محالت و شــرکت حدود یک هزار و  200ورزشکار
نوجوان و جوان در این دوره
از مســابقات بود .همچنین
معتقدیــم ورزش بایــد در
عرصههای مختلف همگانی
شود و در این راستا به دنبال
اجرای برنامه کشــتی ویژه
نونهــاالن در فضای بازی
و استعدادیابی آنان هستیم.
رئیس ســازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به برگزاری
بازیهای فکری آسیایی نیز گفت :در شیراز  23هزار و
 700نفر از این بازیها استقبال کردند که در این زمینه

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس:

تسویه بدهی  ۲۴۰میلیارد تومانی ادارهها به شهرداری شیراز

مدیریت و برنامهریزی فارس با اشــاره به اینکه کل رقمی
که به بانک صادرات کشور از
محل این بند تخصیص یافته
 8هــزار و  500میلیارد تومان
بوده اســت ،عنوان کرد240 :
میلیارد تومــان از این رقم نیز
با توجه به بدهی شــهرداری
شــیراز به این نهاد اختصاص
یافته است .تاجگردون افزود:
کاری کــه در حالــت عادی
و طی بروکراســیهای اداری چهار ماه طول میکشــید

و شــاید انجام نمیشــد با توجه به اهمیت زمان گردآوری
اســناد و مدارک ،تنها در یک
هفته انجام شــد و این امر با
تــاش ویژه تعــداد زیادی از
دســتگاههای اجرایــی اتفاق
افتاد .وی با بیان اینکه بسیاری
از نهادها و دستگاههای اجرایی
ازجمله سپاه ،نیروی انتظامی،
ارتــش ،بــرق منطقــهای،
آموزشوپــرورش و دیگــر
دستگاههای اجرایی پای کار آمدند ،اظهار کرد :اسناد بدهی

بهرهبرداری از مسیر دسترسی خط اصلی به پایانه مرکزی قطار شهری

مسیر دسترسی خط اصلی قطار شهری به پایانه مرکزی در بلوار والیت
به بهرهبرداری رســید و ازاینپس قطارهای مترویی برای انجام بخشی
از عملیات تعمیرات و نگهداری و نیز پارک به این پایانه میروند .رئیس
ســازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز با اعالم این خبر گفت :دپوی
مرکزی متروی شــیراز با مســاحتی بالغبر  ۲۷هکتار دارای سالنهای
متعدد پارکینگ ،تعمیرات سبک ،سنگین و زیر بنایی ،سالنهای بازدید و
شستوشو و ساختمانهای مرکز فرمان و استراحت راهبران است .حسن
مرادی افــزود :کلیه خدمات مربوط به بازدیدهــای دورهای ،نگهداری،
تعمیرات ســبک و ســنگین قطارهای خط یک ،خط دو و طرح توسعه
خط یک (خط ســه) متروی شــیراز در آینده در این مکان انجام خواهد
شــد .همچنین با بهرهبرداری از این پایانه امکان کاهش ســر فاصلهی
حرکت قطارها در آینده میســر خواهد شــد .رئیس سازمان حملونقل
ریلی شــهرداری شیراز ابراز امیدواری کرد که در صورت تأمین اعتبارات
موردنیاز این پروژه که حدود  ۱۰۰میلیارد تومان اســت عملیات عمرانی،
خرید و نصب تجهیزات ویژه پایانه تا یک و نیم ســال آینده تکمیل و به
بهرهبرداری خواهد رسید .نایبرئیس شورای اسالمی شهر شیراز نیز در

این مراســم ،بهرهبرداری از مسیر دسترسی خط اصلی به پایانه مرکزی
متروی شــیراز را کار بزرگی برشــمرد و افزود :تا این مرحله بیش از ۱۵
کیلومتر ریلگذاری در پایانه انجام شــده است که خود معادل یک خط
مترویی اســت .ابراهیم صبوری اضافه کرد :پایانه مرکزی متروی شیراز
در طرح توســعه خود قادر خواهد بود هر شش خط پیشبینی شده برای
کالنشــهر شیراز را بهصورت متمرکز پوشش داده و بهتمامی قطارهای
موردنیاز سرویسدهی کند اما برای رسیدن به این مهم زمینهای شرقی
این پایانه باید به تملک در آمده و به این پروژه  ۲۷هکتاری ملحق شود.
رئیس کمیســیون گردشگری شورای اسالمی شــهر شیراز نیز در این
مراســم گفت :طبق اعالم مترو پیشبینی میشود بیش از  ۱۵میلیون
ســفر درونشهری تا پایان سال  ۹۷داشــته باشیم که این آمار دو برابر
سال  ۹۶بوده و این امیدواری وجود دارد که در سال  ۹۸نیز شاهد رشد
چشــمگیر این آمار باشــیم .ســولماز دهقانی با توجه به طرح ارزشمند
ســرمایهگذاری خط سه ابراز امیدواری کرد :با تحقق اعتبارات دولتی و
نیز توجه ویژه شــهرداری و شورا شاهد جذب سرمایهگذار توانمند برای
این پروژه باشیم.

مســابقات استانی دهه فجر ،در سطح ملی اسفندماه و
اجرای بازیهای آســیایی را در اردیبهشت سال آینده
در برنامه داریم.
وی بازگشــایی آرامگاه ســیبویه ،فعال کردن  9سرای
محله ،تالش در راســتای توانمندســازی اقشار کمتر
برخوردار ،ایجاد شادی نشاط اجتماعی با برگزاری جشن
در محالت ،تقویت برنامههای مددکاری به شهروندان
برای ایجاد ســامت جســمی و روحی را از برنامههای
پیشبینی شــده سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری
شیراز در حوزه اجتماعی عنوان کرد .گشتاسبی راد گفت:
ایجاد خانه مکتب شــیراز نیز از برنامههایی اســت که
توسط ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
شیراز دنبال شده و بدین منظور طرح مرمت خانه رجبعلی
هوایی بهعنوان یکی خانههای قدیمی و ارزشمند شیراز
در حال انجام است .رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری شیراز برگزاری جشنوارههای نوروزی،
جشنواره بهار نمایش شیراز و جشنواره غزل و ترانه را از
برنامههای آینده و پیشبینی شــده این سازمان عنوان
کرد.
دستگاههای اجرایی به شهرداری شیراز برابر با این رقم ارائه
و مستندات فیزیکی نیز توسط شهرداری شیراز به مسئوالن
امر تحویل شد .رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس
افزود :در مرحله بعد حکمهای صادره از شــهرداری شیراز
به دستگاههای اجرایی باید در سیستم سامانهای که تحت
نظارت خزانه معین استان است بارگذاری شود و همکاران
ما در خزانه معین استان آمادگی کامل برای بارگذاری این
اسناد و مدارک را دارند .تاجگردون تأکید کرد :پس از تأیید
ایــن بدهیها و تهاتری که اتفــاق میافتد کل بدهی که
دستگاههای اجرایی دولتی در فارس از ابتدای شکلگیری
به شــهرداری شیراز داشــتند و همچنین بدهی شهرداری
شــیراز به بانک صادرات صفر میشود که آزادسازی اوراق
مشــارکت برای مترو شــیراز را به دنبال دارد و در پی آن
تحول ویژهای در توسعه شیراز اتفاق خواهد افتاد.

رئیــس ســازمان مدیریــت پســماند ضمن
سپاســگزاری از حضور شهروندان شــیرازی در میز
خدمت این سازمان گفت :شــهروندان با مراجعه به
مسئولین ســازمان مدیریت پســماند ،پیشنهادهای،
انتقادات و درخواســتهای مربوط بــه خدمات این
ســازمان ازجمله نظافت و پاکســازی ،جمعآوری
پســماندهای خشــک و تر را مطرح کردند که موارد
اعالمشده بررسی و پاســخ الزم به شهروندان داده
شد .روحاهلل خوشبخت افزود :توزیع بروشور و هدایای
آموزشــی از دیگر فعالیتهای صورت گرفته در میز
خدمت توســط کارشناسان آموزش سازمان مدیریت
پسماند بود .همچنین شماره تماس  36499234پل
ارتباطی شهروندان با این سازمان برای ارائه هرگونه
درخواست ،پیشنهاد و انتقاد است.

کودکان بیسرپرست
و معتادین متجاهر یلدای
متفاوتی را تجربه کردند

کارکنان اداره ســاماندهی و پیشگیری آسیب
دیدگان اجتماعی شهرداری شیراز در شب یلدا با انار،
کیک و هندوانه به میان شــماری از کودکان کار و
معتادان متجاهر رفتند و مراسم یلدا را با حضور آنها
برگزار کردند .رئیس اداره پیشــگیری و ساماندهی
آســیب دیدگان اجتماعی در این مراسم به معتادان
وعده داد که در صورت مراجعه آنها با هدف ترک
اعتیاد به این اداره از آنها حمایت میکند و امکانات
درمان رایگان را در اختیار آنها خواهد گذاشــت .به
دنبال این سخنان یوسف آفرینی ،چند نفر از معتادان
متجاهر برای ترک اعالم آمادگی کردند و توســط
کارکنان برای اقدامات الزم به ســوی اداره هدایت
شدند .در این برنامه برای کودکان نمایش سیاهبازی
و حافــظ خوانی اجرا و همچنین از پیشــینه شــب
یلدا و اهمیت آن در فرهنگ ایرانیان ســخن گفته
شد.
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شهردارمنطقهیکشیراز:

رفعنازیباییهایبصریسطحشهرنیازمندتدوینقوانیناست
شــهردار منطقه یک شــیراز گفت :شــهرداری برای ســاماندهی
نازیباییهای بصری ســطح شــهر ورود کرده اســت ،اما رفع کامل
این نازیباییها نیازمند تدوین قوانین اســت .حمیدرضا اسماعیلی در
جلسه مشــترک اعضای نظاممهندسی فارس و شــورای شهرداران
شــیراز ،گ فت :در بســیاری از کشــورها ،به دلیل اعمال مدیریت
واحد شهری ،شــهرداری و شــهرداران بر تمام امور شهری نظارت
و کنتــرل دارند .اســماعیلی تأکید کرد که در برخی کشــورها نظیر
انگلستان ،شهرداری نظارت و مدیریت کاملی بر مسائل ساختوساز
حتی نمای ساختمانهای شــخصی دارد ،گفت :علیرغم وجود تمام
مشــکالت قانونی و اجرایی ،میتوان تجارب سایر کشورها را گرفت
و بومیسازی و اجرایی کرد .وی با بیان اینکه شهرداران و مهندسان
شهرساز هم از شــهروندان همین شــهرها بوده و از زیبایی بصری
شهر لذت میبرند ،گفت :شــهرداری هیچ زمانی معبری را در اختیار
سازندگان ســاختمان قرار نمیدهد بلکه متناسب با نوع کار ،با هدف
ایمنی تردد عابران ،محدودهای را بهعنوان کارگاهی مشخص میکند.
شــهردار منطقه یک تأکید کرد که در مــوارد زیادی ،تخلفاتی نظیر
مســدود کردن معبر و ریختن مصالح یا زبالههای ســاختمانی ،منجر
به صدور اخطار و جریمه شــده اســت ،گفت :باید امیدوار بود که در
ساختمانســازی نیز به ســمتی حرکت کنیم که با استفاده از مصالح
جدید و بســتهبندی و اســتفاده از روشهای مدرن ،شاهد کم شدن
مشکالت کارگاههای ساختمانسازی برای شهروندان باشیم.

اسماعیلی گفت :شــهرداری شیراز تالش خود را به تسهیل و تسریع
ساختوســازها معطوف کرده اســت ،سازندگان و دســتاندرکاران
صنعت ســاختمان هم باید برای حرکت به سمت اجرای اقدامات نو
در این عرصه تالش کنند.
شهردار منطقه یک شیراز
با بیان اینکــه  60درصد
ساختوســازها در شیراز
توســط افراد و به شــکل
خصوصی انجام میشــود
و  40درصد را انبوهسازان
انجام میدهند ،گفت :این
چهل درصد قادر هســتند
که فرهنگ ساختوساز را
در شیراز تغییر دهند.
اســماعیلی با بیان اینکه
شــهرداری در ایــران
بیشــتر یــک دســتگاه
هماهنگکننده اســت تا
مدیریت کننده شــهر ،گفت :هرروز بخشــی از اختیارات شهرداری
کم شــده و دستگاه جدیدی متولی کار میشــود؛ زمانی حتی صدور
پروانه کسب هم توسط شــهرداری انجام میشد اما بعد از راهاندازی

اتحادیهها ،شــهرداریها در این کار دخیل نیســتند به همین دلیل
میبینیــم در یک میــدان پرتردد مجوز نانوایی صادر شــده و منجر
به مشــکالت فراوانی میشود .خوشــبختانه اخیراً با صدور رأیی از
سوی دیوان ،اتحادیههای
صنفی موظف شدهاند که
برای صدور پروانه کسب،
حتم ًا از شهرداری استعالم
داشته باشــند .شیراز جزو
معدود شهرهایی است که
تراکم فروشــی یــا تراکم
شــناور ندارد؛ در شــیراز
تــراک ها در هــر پالک
کام ً
ال مشخص شده است.
شــهردار منطقه یک لزوم
هماهنگــی بیشــتر بین
شهرداری و نظاممهندسی
را با هدف اشراف کاملتر
مهندســان بــر ضوابــط
و قوانین ساختوســاز جدید شــهری و ممانعت از بروز مشــکالت
ناشــی از آن یک ضرورت دانست و بر تداوم جلسات مشترک تأکید
کرد.

تعامل نظاممهندســی و شورا و شهرداری نقطه عطف
توسعه شیراز است

رئیس ســازمان نظاممهندســی ساختمان اســتان فارس نیز در این
نشســت گفت :تعامل بین نظاممهندسی و شهرداری و شورای شهر
شــیراز ،نقطه عطف رسیدن به توســعه متوازن و مطلوب شهری در
شیراز است.
سید مرتضی سیف زاده با بیان اینکه نظاممهندسی ساختمان فارس
در انجام وظایف قانونی ،تالش کرده است ،بر اعمال دقت بیشتر در
این زمینه تأکید و اضافه کرد :در این راستا باید با مجموعه شهرداری
و راه و شهرسازی ،تعامل و همکاری مطلوبی داشت .وی با یادآوری
اینکه در کشورهای اروپایی و آمریکایی ،شهرداران نقشی اساسی در
توســعه شــهر در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و حتی اشتغال
ایفا میکنند ،گفت :در اکثر کشــورهای جهان شــهرداریها بخش
وسیعی از خدمات را مدیریت میکنند .رئیس سازمان نظاممهندسی
ساختمان استان فارس با اشاره به برگزاری نشستی با اعضای شورای
اســامی شهر شیراز ،گفت :در این جلسه قرار شد که کارگروهی در
شیراز راهاندازی شود .در این کارگروه مشترک ،آرش فرج زاده معاون
شهرســازی شهرداری ،ابراهیم صبوری نایبرئیس شورا و پوراسدی
عضو سازمان نظاممهندسی ،عضویت خواهند داشت که این کارگروه
زمینهساز انعقاد تفاهمنامه سهجانبهای بین دستگاههای عضو با هدف
تسهیل و تسریع در امور مهندسی و ساختوساز شیراز خواهد بود.

در نخستین نشست بررسی بازارهای آزادکاری (فریلنسینگ)

رئیس ســازمان ســرمایهگذاری و توسعه مشــارکتهای مردمی
شــهرداری شیراز در نخستین جلسه بررســی بازارهای آزادکاری
(فریلنسینگ) گفت :ازجمله وظایف فریلنسینگ شناسایی نخبگان
شهر ،ترمیم مهارت برای حضور در بازارهای جهانی ،درآمدزایی و
جلوگیری از خروج سرمایه است .نکته قابلتوجه در این طرح برای
کاربران عدم نیاز به ســرمایه مالی است و این کار با اتکا به دانش
و مهارت فردی شــروع شــده و ادامه مییابد .علیرضا شاهرخیان
افزود :کمک به اشــتغال و درآمدزایی شهروندان تأثیری مستقیم
بر افزایش درآمد شهرداریها بهواسطه پرداخت هزینههای زندگی
در شــهر همچون عوارض سالیانه داشته و در نتیجه میتواند رشد
و بهبود ارائه خدمات توســط شهرداریها را به دنبال داشته باشد،
این در حالی است که تاکنون بیشــترین درآمد از فضای مجازی
بهواسطه شــهروندان شیرازی برای شرکتهای خارج از مجموعه
شهر شــیراز بوده است که امید است شــهرداری شیراز بهعنوان
متولی مدیریت جامع شــهری با ورود به عرصــه بازارهای فری
لنســینگ عالوه بر جلوگیری از خروج درآمد از شهر با ایجاد بستر
شهردار منطقه شــش شیراز گفت :در راســتای محرومیتزدایی
مناطــق کم برخوردار و رفع مشــکالت این مناطق با بررســیها
و مطالعات صورت گرفته به الیروبی مســیر دفع پســاب شهرک
جوادیه و اجــرای پروژه لولهگذاری به طول یــک و نیم کیلومتر
با هزینه حــدود یک میلیارد تومان اقــدام کردیم که تاکنون این
پروژه بالغبر  ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .اصغر سروی
با اشــاره به اینکــه رفع عوامل آلودهکننده محیطزیســت یکی از
اولویتهای شــهرداری اســت ،افزود :دفع غیربهداشتی فاضالب
و هدایت آبهای ســطحی در شــهرک جوادیه سبب ایجاد بوی
تعفن شــدید ،تجمیع لجنزار و بیماریهای مختلف عفونی شده
بود .عالوه بر بوی تعفن شــدید ،حشــرات و جانــوران موذی که
ناقل بیماریهای متعدد ازجمله ســالک هســتند در اطراف کانال
فاضالب نارضایتی مردم را به همراه آورده بود و نیزارهای موجود
نیــز محیطی امن برای معتادان و خطری جدی برای شــهروندان
عزیز در این محدوده تبدیل شده بود.
شهردار منطقه شــش با بیان اینکه خوشبختانه ساماندهی خوبی
در زمینه آبهای روان و ســطحی شده و به نتایج مطلوبی دست
یافتهایم از فعال بودن تمام پروژه عمرانی در سطح منطقه خبر داد
و گفت :شــهرداری منطقه شــش همانند دیگر مناطق شهرداری
شیراز محورهای مختلف کاری زیادی ازجمله فعالیتهای عمرانی،
خدماتی و پروژههای ســرمایهگذاری را در دستور کار قرار داده تا
بتواند پروژههای در دســت اجرا منطقه را تا پایان ســال جاری به

چشمانداز سهساله طرح بازارهای «فریلنسینگ» در شهرداری شیراز بررسی شد
مناســب در ایجاد اشــتغالزایی بهخصوص در قشر تحصیلکرده
جامعه ،گامی مؤثر بردارد.
وی تأکید کرد :چشمانداز سهســاله طرح بازارهای فری لنسینگ
به کســب درآمد یکدرصدی در ســال اول و تا سقف  35درصد
از درآمد شــهرداری در سال ســوم در حوزه مجازی خواهد بود.
تحول مدیریت شــهری با ایجاد بســتری مناسب و ارتقاء جایگاه
منطقهای و ملی و جهانی با اســتفاده از حداکثر پتانسیلهای این
شــهر بهعنوان انتظارات اجرای این پروژه مطرح است .حوزههای
فعالیت این طرح در شــهرداری بخش گردشــگری ،ســرگرمی،
تجــارت الکترونیــک و  ...و خدمات خارج از شــهرداری ورود به
بازارهای جهانی مثل افغانستان ،عراق ،قطر ،امارات و در فازهای
بعدی کشورهایی مثل آفریقا و نهایت ًا اروپا خواهد بود.
رئیس ســازمان ســرمایهگذاری و توسعه مشــارکتهای مردمی
شــهرداری شــیراز افزود :شــهرداری بهعنوان برند قابلاعتماد و
تجربه شــده و نیز گســتردگی حضور در حوزههای مختلف شهر
میتواند بســتر ســختافزاری برای اجرای پروژه را تسهیل کند.

ازجمله حوزه تبلیغات ،ســالنها و  ...در فاز دوم مورداستفاده قرار
خواهد گرفت .بهرهوری و افزایش کارایی و کســب درآمد با ارتقا
و ترمیم مهارت کارکنان شــهرداری یکی از بخشهای این طرح
خواهد بود.
با پیشــرفت روزافزون فناوری دیجیتال و توســعه شبکه جهانی
اینترنت ،هرســاله شــاهد ظهور مدلهای نوآورانــه و جدیدی از
کســبوکار بر پایه این فضا هستیم و شــاهدیم که مردم دنیا از
راههــای دور و نزدیک به فعالیت اقتصــادی و معامله با یکدیگر
پرداخته و هزینههای ســربار تأمین منابع ،خدمات و کاالها تا حد
زیادی کاهش یافته یا حذف شــده و ضمن ایجــاد ارزشافزوده
برای ارائهکننــدگان کاالها و خدمات ،برای مشــتریان آنها نیز
ارزشآفرینی به همراه داشته اســت .یکی از این مدلهای جدید
کسبوکار« ،آزادکاری»« ،خویشفرمایی»« ،کار کارمزدی»« ،کار
پروژهای» ( )Freelancingاســت .در این مدل یک بستر مرکزی
معمو ً
ال در قالب فضای مجازی بین افراد ماهر بهعنوان «آزادکار»
(فریلنسر) و مشتریانی که هرروزه نیاز به خرید خدمات و کاالهای

شهردار منطقه شش شیراز خبر داد

ساخت پارک چهار هکتاری در اراضی جبل دراک

دبیر شورای شهرداران مناطق یازدهگانه شیراز:

تشدید برخورد با مغازهدارانی که در پیادهروها سد معبر میکنند

دبیر شــورای شــهرداران مناطق  ۱۱گانه شیراز از تشــدید برخورد با
مغازهدارانی که در این کالنشــهر پیادهروها را ســد معبر میکنند خبر
داد .حمیدرضا اسماعیلی اظهار داشت :بر اساس قانون ،موضوع سد معبر
بر عهده شــهرداری اســت که باید آن را برطرف کند و در این راستا به
شهروندانی که مقابل مغازههای خود و پیادهروها وسایل را گذاشته و سد
معبر کرده و راه مردم را مسدود میکنند
اخطارهای متعددی داده میشــود .وی با بیان اینکه شــهرداری ازنظر
فرهنگی به این شهروندان تذکر داده و آموزش الزم را نیز به آنان ارائه

میدهد ،افزود :متأسفانه بهصورت متعدد در برخی موارد با افرادی روبرو
هســتیم که این موضوع را رعایت نمیکنند و در نهایت مجبور هستیم
توسط اداره تخلفات شهرداری نســبت به جمعآوری وسایل برخی که
رعایت نمیکنند اقدام شود .شهردار منطقه یک شیراز گفت :درخواست
ما این اســت مغازهداران در راستای حفظ حقوق شهروندی با شهرداری
همکاری داشته و اقدام به سد معبر در پیادهروها نکنند ،چراکه امروز تردد
انسانها در پیادهرو بســیار مهمتر از تردد خودروها در عرض خیابانها
اســت .نسبت به موضوع سد معبر در پیادهروهای شهر حساسیت خاص

مختلف دارند ارتباط برقرار کرده و ضمن تسهیل تأمین خدمات و
کاالها با قیمت و کیفیت مناسب در محیطی رقابتی ،امکان ایجاد
اشــتغال افراد ماهر و متخصص را با کاهش هزینههایی همچون
فضــای اداری و افزایش انعطاف کاری و در نتیجه افزایش کیفیت
زندگی کاری ،فراهم میسازد.
بهرهبرداری برساند.
وی با بیان اینکه ســاخت پارک چهار هکتــاری در اراضی جبل
دراک از مهمتریــن پروژههای عمرانی منطقه به شــمار میرود،
افــزود :محدوده اراضی جبل دراک نوســاز و فاقد پارک محلی و
فضایــی جهت گذران اوقات فراغت فــردی و جمعی خانواده بود
که در همین راســتا اقدام به ســاخت پارک چهار هکتاری در این
منطقه کردیم .ســروی با اشاره به احداث پارک  15هزار مترمربع
در حاشــیهای کمربندی کوهنورد گفت :با توجه به موقعیت خاص
این پارک در طراحی آن مســائلی مانند رفع نقاط بیدفاع شهری
و کاهش آسیبهای اجتماعی با استفاده از پتانسیل موجود مدنظر
قرار گرفته است که تالش داریم این پارک بهزودی به بهرهبرداری
برســد .شــهردار منطقه شــش افزود :اجرای عملیات زیباسازی
و تکمیــل پیادهراه ســامت چمران جنوبی از دیگــر پروژههای
شهرداری منطقه شش است .اجرای فالورباکس (گلدان طبقاتی)
به مســاحت دو هزار مترمربع در حاشیه مســیر پیاده راه و احداث
سرویس بهداشتی در حال اجراست .شهردار منطقه شش بیانکرد:
با توجه به اینکه پنج کیلومتر از رودخانه خشــک و چهار کیلومتر
از رودخانه نهر اعظم در منطقه شــش قرار دارد تاکنون در دو فاز
عملیات دیوارگذاری به انجام رســیده تا عالوه به امنیت بیشــتر
شهروندان از احتمال وقوع سیالب و فرسایش دیوارههای دو طرف
رودخانه نیز جلوگیری شود و در آینده بتوان از پتانسیل این رودخانه
و فضای سبز مجاور آن بهرهبرداری کرد.
داریم و با توجه به شعار انســانمحوری که توسط شهرداری و شورای
شــهر در دوره جدید دنبال میشود با متخلفانی که این در پیادهروها سد
معبر میکنند بهطورجدی برخورد قانونی میشود .دبیر شورای شهرداران
مناطق  11گانه شــیراز همچنین در مورد همسطح سازی پیادهروها و
بازســازی آن بیان کرد :این موضوع در دســت اقدام است و ساالنه در
بودجه عمرانی شهرداری نسبت به همسطحسازی پیادهروها اعتبارهایی
اختصاص مییابد .اسماعیلی با بیان اینکه در بودجه سال  98شهرداری
شیراز برای مناسبسازی پیادهروهای شهری اعتبار ویژه پیشبینی شده
اســت ،افزود :در همین راستا پیادهروسازی برخی از خیابانهای مرکزی
شــیراز ازجمله بعثت ،مطهری و فردوسی در حال انجام بوده و در سطح
دیگر مناطق نیز در دست اقدام است و هرساله بودجه تخصیص مییابد.
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گزارش «شهرراز» از شصتوهفتمین جلسه علنی

،،

شورای اسالمی شهر شیراز

افزایشخدماتشهرداری
با الحاق زیباشهر به محدوده شیراز

موافقت با دو الیحــه و یک نامه
شــهرداری ،اصرار بــر دو مصوبه
حسین مالکی موردایراد فرمانــداری و همچنین
بررســی و تصویب  9بند دیگــر از طرح یکفوریتی
مدیریــت تعارض منافع در شــهرداری شــیراز ،در
زمره هفت دستور کار شــصتوهفتمین جلسه علنی
رسمی عادی شورای اســامی شهر شیراز در عصر
دوشــنبه گذشته مطابق با ســوم دیماه  97بود که
فرجــام هرکدام پس از مباحثات بین اعضای شــورا
مشــخص شد .این نشست با دو نطق پیش از دستور
سید احمدرضا دســتغیب و علی ناصری و سخنرانی
مدیــرکل ثبتاحوال فارس به مناســبت یکصدمین
سال تأســیس این سازمان آغازشــده بود .سپس با
اصرار اعضای شــورا بر دو مصوبه قبلــی موردایراد
هیئت تطبیــق مصوبات فرمانــداری در زمینههای
افزایــش تعرفه آببهاء و انشــعابات آب و فاضالب
شیراز ،موضوع تبصره ســوم قانون ایجاد تسهیالت
برای توســعه طرحهــای آب و فاضالب و همچنین
مصوبــه واگذاری زمین در بلــوار احمدی جنوبی به
هیئتامنای فرهنگی الصابرین (معلولین فارس) برای
احــداث مجتمع مذهبی با حفظ مالکیت شــهرداری
شیراز مشــروط بر تغییر کاربری ادامه یافت .پس از

موافقت با نامه شــهرداری مبنی بر عزیمت شهردار
شیراز و هیئت همراه به شــهر درسدن آلمان ،لوایح
شــهرداری مبنی بر اصالح مصوبــه واگذاری زمین
به هیئتامنای مســجد حضرت ابوالفضل (ع) شیراز
بهمنظور احداث مسجد و حسینیه ،الحاق سکونتگاه
زیباشــهر بهصورت منفصل به محدوده شهر شیراز
مورد تصویب قرار گرفت.
تصویب الحاق زیباشهر به شیراز

در جریــان بررســی این الیحه رئیس کمیســیون
شهرســازی و معماری شــورا توضیح داد :زیباشهر
یک ســکونتگاه غیررســمی بوده که شرایط آن در
کمیســیون موردبررسی قرار گرفته است .نوذر امامی
افزود :ما در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای
پنجم مصوب کردیم که زیباشهر با شرایطی ازجمله
انجام پیشبینیها و اقدامات الزم از سوی شهرداری
شیراز در راســتای قانون  101قانون شهرداریها و
خدمات عمومی و جلوگیری از تخلفات ساختوســاز
به محدوده شهر شــیراز ملحق شود .وی یادآور شد:
آمار جمعیتی ساکنان سکونتگاه زیباشهر در سال 95
حدود  ۲۹۵۹نفر اعالم شده است که مختصات آن در
طرح تفصیلی مصوبه شورا آمده و شهرداری در حال

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز:

عضویت شورا قابلواگذاری به دیگری نیست
رئیس شورای پنجم شیراز گفت :طبق قانون
نطق
عضویت در شــورا قائم به شــخص است و
قابلواگذاری به دیگری نیســت و هیچیک از اعضای
شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو
یا غیر عضو ندارد .به گزارش خبرنگار شهرراز احمدرضا
دستغیب در نطق پیش از دستور شصتوهفتمین جلسه
علنی عادی رســمی شورای پنجم ابتدا ضمن اشاره به
مناسبتهای تقویمی ،فرارسیدن زادروز میالد حضرت
عیسی مسیح (ع) پیامبر صلح و رحمت را به هموطنان
مســیحی و بهویــژه
شــهروندان ارامنه شیرازی
تبریــک گفــت و افــزود:
آموزههای اخالقی مســیح
و نــوع تعامــل و همراهی
ایــن پیامرســان وحی با
مردم را باید همواره الگوی
رفتــاری خود قــرار دهیم.
گفتمان دینی مســیحیت
از یکتاپرســتی ابراهیمــی
نشــئتگرفته و اســام بر آرمانهای مســیح تأکید
فــراوان دارد .پرداختن به گفتوگوهای دینی مبتنی بر
یکتاپرستی از منظر جامعهشناختی میتواند به استحکام
اجتماعی هر کشــوری منجر شــود .زیست تاریخی و
مســالمتآمیز توأم با احترام پیروان چهار دین اسالم،
یهود ،مســیحیت و زرتشتی در شیراز نشان میدهد که
شیراز شــهر گفتوگو است .اگر نگوییم این شرایط در
شیراز بینظیر اســت ،اما قطع ًا در بین کالنشهرهای
دنیا کمنظیر اســت .ازاینجهت مدیریت کالنشــهر
شیراز باید تالش کند این ساختار اجتماعی گفتمانساز
را با تأمین زیرساختها و شبکههای ارتباطی و اجرای
برنامههای گفتوگومحور تقویت کرده و شــیراز را با
وجود دانشــگاهها و مراکز علمی و حوزوی تاریخی و
معتبر به شهری اندیشهورز و آزاداندیش تبدیل کند.
بنابراین گزارش ،رئیس شــورای اسالمی شهر شیراز
همچنین در بخش دوم نطق خود گفت :اجازه دهید به
یک موضوع که توسط یکی از رسانههای مجازی هفته
گذشته به شانتاژی تبلیغاتی علیه شورای پنجم تبدیل
شــد اشــاره کنم .او ً
ال خارج از اخالق رسانهای بود که

کســی را متهم کنید ،بدون اینکه از خودش توضیحی
بخواهید؛ لذا خودم و دوستان جریان رسانهای منتقد را
به رعایت چارچوبهــای اخالقی دعوت میکنم .ثانی ًا
اینجانب بهعنوان رئیس شــورای اسالمی شهر شیراز
هیچگاه برای اقوام ،اعضای خانواده و منصوبان فامیلی
خود از شهردار شــیراز درخواست پست نکرده و حتی
متصدی دفتر رئیس شــورای چهــارم را بهرغم اصرار
برخی دوســتان تغییر ندادم و همچنان ایشــان ،امور
دفتر رئیس دوره پنجم شــورای شهر شیراز را تنظیم و
هدایت میکند .لذا همینجا
از شهردار شیراز میخواهم
هر فردی از اقــوام بنده را
در جایی منصوب کردهاند،
بالفاصله و بــدون تعارف
برکنار کند.
ثالثــ ًا بر اســاس مــاده 5
آئیننامه داخلی شــوراهای
اســامی شــهر مصــوب
هیئتوزیــران ،عضویت در
شــورا قائم به شخص است و قابلواگذاری به دیگری
نیست ،هیچیک از اعضای شورا حق تفویض اختیارات
خــود را به غیر اعم از عضو یا غیر عضو ندارد؛ بنابراین
اقدامات اعضای شورای شهر نیز قائل به شخص است؛
مگر تصمیماتی که در صحن علنی گرفته میشــود و
هرکس باید پاســخگوی وظایف و اقدامات خود باشد.
ماده  6همین آییننامه نیز حــدود وظایف و اختیارات
رئیس شورای شهر را شــفاف بیان کرده است .اینکه
برخی رســانهها مدعی شوند رئیس شورا همه کارهای
خــود را تعطیل کرده که برای خویشــاوند فالن عضو
شورای شهر پست مدیریتی بگیرد ،تهمت و افتراست و
قابلیت پیگرد قضائی دارد .از فعاالن رسانهای خواهش
میکنم حتم ًا قوانین شوراهای اسالمی شهر و روستا را
مجددا ً مطالعه کرده و با حدود اختیارات رئیس و دیگر
اعضای شــورای شهر آشنا شــوند و پسازآن گزارش
و خبر را نوشــته و ارسال کنند .شــاید بد نباشد روابط
عمومی شورای شهر یک جلد از کتاب قوانین و مقررات
شورا و شهرداری را برای رسانههای فعال شیراز ارسال
کند تا شاهد چنین مسائلی در آینده نباشیم.

کار روی آن اســت .در این رابطه قائممقام شــهردار
شیراز نیز گفت :با توجه به اینکه سکونتگاه زیباشهر
فاقد کد تقســیمات کشوری کد است ،مصوبه الحاق
آن نیازی به تصویب فرمانداری ندارد؛ زیرا فرمانداری
روستاها و دهستانهای دارای کد را میتواند جابهجا
کند .اســماعیل ارزانی افزود :به یــاد میآورم که در
ســال  70هم ما بر این سکونتگاه نظارت داشتیم و
با این الحاق ضمن اینکه ســطح استفاده از امکانات
شهرداری که اکنون نیز به اهالی این سکونتگاه ارائه
میشود ،بیشتر خواهد شــد ،شهرداری نیز به حقوق
خود خواهد رسید .وی خاطرنشــان کرد :با تصویب
شورا مسئله الحاق زیباشــهر بهعنوان ناحیه منفصل
شهر شیراز حل خواهد شد.
طبــق این گزارش ،همچنین هنگام بررســی الیحه
شــهرداری در خصوص الحاق یک تبصره به مصوبه
 94/11/4شــورا در خصوص عوارض شــغلی ،عضو
کمیســیون برنامهوبودجه ،حقوقی و امالک شورا در
توضیح ویژگیهــای این الیحه که در کمیســیون
مذکور با افزودن دو کلمه تصویب شــده بود ،گفت:
بر اســاس این الیحهی شهرداری شــیراز عوارض
شغلی ساالنه مشاغل مستقر مراکز خیریه معادل ۵۰
درصد فرمول مادهواحده محاسبه و دریافت میشود.

ســینا بنیزمانی افزود :در این الیحه مراکز خیریه به
مراکزی اطالق میشــود که با هدف غیرسیاســی،
غیرانتفاعی و عامالمنفعه بهمنظــور ارائه خدمات در
راســتای اهداف سازمان بهزیســتی کشور تشکیل
میشود و دارای شرایط مشخصی ازجمله اخذ مجوز
خیریه از ســازمان بهزیستی ،وقف نامه یا اساسنامه و
پروانه خاص خیریه از دانشگاه علوم پزشکی بهمنظور
مراکز بهداشتی و درمانی ،عبارت خیریه در تابلو مرکز
ذکرشده باشد .1 :مجوز کلی از سازمان بهزیستی .2
وقف نامه یا اساســنامه خاص خیریه و یا از دانشگاه
علوم پزشــکی جهت مراکز بهداشتی و درمانی .3،در
فاکتور مرکز حتم ًا عبارت خیریه درج شده باشد .این
الیحه درنهایت بــه کمیســیونهای برنامهوبودجه
و ســامت ،محیطزیســت و خدمات شهری بهطور
مشترک ارجاع شد.
تصویب  9بند دیگر

در باقیمانده وقت جلســه علنی  67دستور کار آخر به
ادامه بررسی طرح یکفوریتی مدیریت تعارض منافع
در شهرداری شیراز اختصاص یافت که اعضای شورا
پس از حدود یک ســاعت مباحثه  9بند دیگر از این
طرح را به تصویب رساندند.

علی ناصری عضو شورا تأکید کرد:

لزوم ایجاد مرکز مجهز عملیات اضطراری مدیریت بحران در شهرداری
عضو شــورای اسالمی شهر شیراز بر لزوم ایجاد
نطق
مرکز مجهز عملیات اضطراری مدیریت بحران و
پدافند غیرعامل در شــهرداری شیراز تأکید کرد .به گزارش
خبرنگار شهرراز ،علی ناصری در نطق پیش از دستور شصت
و هفتمین جلسه علنی شــورای پنجم شیراز ضمن تبریک
سال روز والدت باســعادت پیامبر صلح و دوستی؛ حضرت
عیســی مســیح (ع) به مســیحیان جهان علیالخصوص
هموطنــان مســیحی و نیــز گرامیداشــت یــاد و خاطره
جانباختگان زلزله بم (پنجم دیمــاه) با یادآوری روز ملی
ایمنی در برابر زلزله و کاهش
اثــرات بالیــای طبیعی به
بازدید سهساعته اخیر از اداره
مطالعات بحران شــهرداری
شیراز اشاره و خاطرنشان کرد:
حوادث برحسب شدت پیامد،
در ردیفهای حادثه ،سانحه،
بحران و فاجعــه طبقهبندی
میشــوند؛ اما آنچــه امروز
جوامع بشری دنبال میکنند
آن است که بحرانها بهگونهای مدیریت شود که یک بحران
تبدیل به فاجعه نشــود؛ یعنی آنکه رویدادی دارای فشردگی
زمانی و مکانی که بخشی از جامعه را درگیر میکند و موجب
خسارات و تلفات میشودد و کارکردهای اساسی آن جامعه
را متوقف میکند مهار شــود ،چراکــه در غیر این صورت با
گسترش ابعاد خسارات جانی و مالی ،بحران از توان و قدرت
متولیان خارج میشود و هزینهها و پیامدهای منفی بسیاری
را برای شهروندان به همراه خواهد داشت و اصطالح ًا منجر
به فاجعه میشود.
مدیریت بحــران فرایند برنامهریزی ،عملکــرد و اقدامات
اجرایی اســت که توسط دســتگاههای دولتی ،غیردولتی و
پیرامون شــناخت و کاهش سطح مخاطرات و نیز
عمومی
ِ
مدیریت عملیاتی جهت مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه
آسیبدیده صورت میپذیرد .بارها شنیدهایم که انسانهای
دوراندیــش عالج واقعه را قبــل از وقوع میکنند؛ لذا برای
اقدامی پیشگیرانه قبل از وقوع بحران ،باید با توان و درایت
نســبت به بررســی ـ تحلیل و برنامهریزی جهت مقابله با
بحران عمل کنیم تا از این طریق مشکالت در زمان وقوع
حادثه به حداقل رســیده و با تمهیــدات الزم خود را آماده

اقدامات واکنشــی در حین بحران و درنهایت خود را آماده
بازسازی و بازتوانی پس از بحران کنیم.
برای دستیابی به این مهم الزم است دیدگاه سنتی ،مدیریت
بحران را پشت سر گذاشته و به مدیریت بحران با روش نوین
مجهز شویم .دیدگاه ســنتی ،بحران را در زمره پدیدههایی
میدانــد که پس از وقوع باید با آن مقابله کرد و صرف ًا چند
دستگاه را متولی دانسته که اغلب توان کافی برای مواجهه
با بحرانهای گســترده را ندارند و دیدگاه آنان از مدیریت
بحران تنها تأمین غذا و ســرپناه پس از وقوع سانحه است
و ظرفیتهــای محدودی در
برنامههای قبل از وقوع سانحه
دارند و میتوان به ویژگیهای
آنان در هنگام وقوع حادثه به
انفعال و درماندگیشان اشاره
کــرد .امــا روش نوین ضمن
شناسایی مخاطراتی که جامعه
را تهدید میکند به اســتفاده
از رویکردهــای جامعهمحور و
توانمندسازی الیههای مختلف
جامعه و جلب مشارکت و ارتقاء آمادگی آنان میپردازد که در
صورت رخداد بالیا ،روند بازگشت جامعه به وضعیت پایدار و
یا قبلی خود سریعتر خواهد بود درنتیجه از خسارات انسانی و
مالی حاصل از بالیا کاسته میشود .در این روش ،مدیریت
بحران داری  ۴رکن یا اصطالح ًا «پامب» است :پیشگیری،
آمادگی ،مقابله ،بازسازی و باز توانی.
با توجه به اینکه شــهر شــیراز دارای سه هزار هکتار بافت
فرســوده بالقوه و  ۱۸۰۰هکتار بافت فرسوده بالفعل است،
لــذا نیازمند ایجاد یــک مرکز مجهز عملیــات اضطراری
تحت عنــوان مدیریت بحران و پدافنــد غیرعامل بهجای
اداره مطالعات بحران اســت تا ضمن آمــوزش کارکنان با
مطالعه و پژوهش و ظرفیتسازی و نیز تعیین شرح وظایف
سازمانهای هشداردهنده و عملکننده در جهت برنامهریزی
و نیــز اطمینان از اجرای درســت طرحهای پیشــگیری،
عمــل نموده و با ایجاد حلقه ارتباطی ســالم و کارآمد بین
ســازمانهای هشداردهنده و ســازمانهای عملکننده در
راســتای حفظ پایایی و تداوم خدمات دولتی ،خود را آماده
کرده و با ایجاد شــبکه ارتباطات اضطراری ،خود را مهیای
تداوم خدماترسانی عمومی در مواقع اضطراری کنند.

در جلسه علنی شورای
شهر پس از موافقت با
نامه شهرداری مبنی بر
عزیمت شهردار شیراز
و هیئت همراه به شهر
درسدن آلمان ،لوایح
شهرداری مبنی بر
اصالح مصوبه واگذاری
زمین به هیئتامنای
مسجد حضرت ابوالفضل
(ع) ،و الحاق سکونتگاه
زیباشهر بهصورت
منفصل به محدوده شهر
شیراز تصویب شد

،،

،،

طبق قانون عضویت در
شورا قائم به شخص
است و قابلواگذاری به
دیگری نیست و هیچیک
از اعضای شورا حق
تفویض اختیارات خود
را به غیر؛ اعم از عضو یا
غیر عضو ندارد

،،

،،

شیراز نیازمند ایجاد یک
مرکز مجهز عملیات
اضطراری تحت عنوان
مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل بهجای اداره
مطالعات بحران است تا
ضمن آموزش کارکنان،
با ایجاد شبکه ارتباطات
اضطراری ،خود را مهیای
تداوم خدماترسانی
عمومی در مواقع
اضطراری کند

،،
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پیام تسلیت شورای اسالمی
شهر شیراز به مناسبت درگذشت
آیتاهلل هاشمی شاهرودی

SAT 30 Dec 2018/Fourteenth Year /No.283

سخنگوی شورای اسالمی شهر شیراز عنوان کرد

ارتباطمستمربامردم،منجربهارتقایکیفیتخدماترسانیمیشود

رئیس و اعضای شــورای اســامی شهر شیراز به
مناسبت درگذشــت رئیس مجمع تشــخیص مصلحت
نظام پیام تســلیتی صادر کردند .در این پیام آمده است:
«بسماهلل الرحمن الرحیم .اذا مات العالم ثلم فی االسالم
ثلمه الیســدها شــئ الی یوم القیامه .ضایعه تأســفبار
درگذشت حضرت آیتاهلل سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به محضر مقام
معظم رهبری ،حوزههای علمیه و بیت شریف آن مرحوم
تسلیت عرض میکنیم .برای روح بلند آن عالم جلیلالقدر
که عمری را برای مبارزه با رژیم منحوس بعثی ســپری
کــرد و در راه تربیــت طالب علوم دینــی در حوزههای
علمیــه نجف و قم از هیچ کوششــی فروگذار نکرد و در
کرسیهای مدیریت همچون ریاست قوه قضاییه و مجمع
تشــخیص مصلحت نظام ،عضویت در شورای نگهبان و
مجلس خبرگان رهبری منشــأ اثر و وحدت بود ،از درگاه
خداوند طلب رحمت و مغفرت و برای اعضای بیت محترم
ایشان صبر و اجر مسألت میکنیم».

انتقاد رئیس کمیسیون
اقتصادی شورا از سازمان
سرمایهگذاری شهرداری

رئیس کمیســیون اقتصــادی و ســرمایهگذاری
شورای اسالمی شهر شیراز گفت :سازمان سرمایهگذاری
شهرداری شیراز با عدم ارائه اسناد فراخوان به متقاضیان
شــرکت در مناقصــات ،زمینه بیاعتبــاری مناقصات و
انعقــاد قرارداد بدون ایجاد رقابت را فراهم کرده اســت.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســامی شهر شیراز،
سینا بنیزمانی با انتقاد از عملکرد سازمان سرمایهگذاری
شهرداری شیراز گفت :با مراجعه تعدادی از شهروندان و
اعتراض ایشان متوجه شدیم سازمان سرمایهگذاری اقدام
به انتشار دو فراخوان سرمایهگذاری کرده است ،اما اسناد
فراخوان به متقاضیان شــرکت در مناقصات ارائه نشــده
اســت .وی ادامه داد :بررســی این موضوع را به کمک
مدیران شهرداری ادامه خواهیم داد و البته شهرداری باید
مســئولیت این بیمباالتی را بپذیــرد .به گفته بنیزمانی
حکمرانی خوب هشت اصل دارد که شفافیت ،پاسخگویی
و مسئولیتپذیری ازجمله این اصول هستند .متأسفانه در
خصوص موضوع اخیر ،سازمان ســرمایهگذاری این سه
اصل را نقض کرده است .رئیس کمیسیون سرمایهگذاری
شــورای اسالمی شهر شیراز ابراز کرد :سوء مدیریتهای
اینچنین باعث شــده ســرمایهگذاران بــه مذاکرات و
فرصتهای ســرمایهگذاری شهرداری راغب نباشند و به
همین دلیل کار ما برای پیشــبرد امور ســرمایهگذاری با
دشواری روبروســت .بنی زمانی از سرمایهگذاران دعوت
کرد در هر مرحلهای با مشــکل روبرو شدند به کمیسیون
سرمایهگذاری شــورا مراجعه کنند و مطمئن باشند برای
حل مسائل هرگونه پیگیری الزم انجام خواهد شد.

شیراز باید آماده استقبال از
سونامی سالمندی در آینده
نزدیک باشد

عضو شورای اسالمی شهر شیراز معتقد است برای
کسب عنوان شهر دوستدار سالمند باید در شیراز اقدامات
اساســی صورت گیرد .به گزارش روابط عمومی و امور
بینالملل شورای اسالمی شــهر شیراز ،علی ناصری با
اشاره به جمعیت  ۱۵۷هزارنفری سالمندان در شهرستان
شیراز افزود ۳۰۰ :هزار ســالمند در استان فارس وجود
دارد که با این آمار در آینده با ســونامی سالمندی مواجه
خواهیم شد .وی بر توجه ویژه به بحث سالمت ،بهداشت
و درمان ســالمندان تأکید کرد و افــزود :با هماهنگی
اســتانداری ،فرمانداری ،بهزیستی شیراز ،دانشگاه علوم
پزشکی ،شهرداری و شورا کارت منزلت سالمندی برای
افراد سالمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
و بهزیســتی در نظر گرفته شــده اســت .عضو شورای
اسالمی شهر شیراز گفت :بهمنظور استفاده سالمندان از
اتوبوس ،مترو ،اماکن ورزشی ،فرهنگسراها و اماکن زیر
نظر میراث فرهنگی ،پنج هزار کارت به ســالمندان اهدا
میشود .وی خاطرنشان کرد :با هماهنگی شورای شهر
شیراز ،معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ،فرمانداری،
بهزیســتی ،بنیاد فرزانگان و کانون بازنشستگان ،مراسم
اهدای کارت منزلت ســالمندی در  ۱۲بهمن مصادف با
ســالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) به وطن برگزار
خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای
اســامی شهر شــیراز ،از برخی محالت محدوده این
شــهرداری بازدید و ضمن دیدار با ساکنان ،مشکالت
و درخواســتهای آنها را موردبررسی و پیگیری قرار
داد .به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شورای
اسالمی شــهر شــیراز ،نواب قائدی در این بازدید با
تأکید بر لزوم ارائه خدمات گســترده به شــهروندان و

در بررســی برنامههــای نــوروزی حــوزه مدیریت
گردشگری شهرداری شــیراز ،بررسی وضعیت محور
حافظیه در دســتور کار کمیسیون گردشگری شورای
شــهر قرار گرفت .به گزارش روابــط عمومی و امور
بینالملل شورای اسالمی شهر شیراز ،رئیس کمیسیون
گردشگری شورای شهر شــیراز گفت :یکی از نقاطی
که باید تکلیف خودمان را برای ســالهای آینده و به
جهت برنامههای نوروزی آماده مشخص کنیم ،محور
حافظیه است .سولماز دهقانی از مخالفت کمیسیون و
مجموعه شهرداری با اســتقرار غرفه در این محور در
ایام نــوروز خبر داد و افزود :با توجه به ازدحام غرفهها
و نازیبایی این محــور ،نوروز آینده محور حافظیه تنها
بهعنوان محور فرهنگی در نظر گرفته میشــود .عضو
هیئترئیســه شورای اسالمی شهر شــیراز با اشاره به
صفهای طوالنــی خرید بلیت بــرای مجموعههای
میراثی گفت :امیدواریم امســال بــرای این نوع تهیه
بلیت توسط سازمان میراث فرهنگی چارهای اندیشیده
شود .وی با اشــاره به تحویل سال جدید در نیمهشب
افزود :معاونــت خدمات شــهری و معاونت فرهنگی
شهرداری باید نســبت به برگزاری مراسم نورافشانی،
نقاره نوازی ،نمایشهای سنتی و برنامههای ویژه سال
جدید اقدام کنند.
همچنین زمینه بــرای اجرای نمایشهای

برطــرف کردن موانع و مشــکالت آنها در چارچوب
اختیارات شــهرداری ،به ضرورت بازدیدهای میدانی از
سطح محلهها اشــاره کرد و گفت :امیدواریم با انجام
بازدیدهــای میدانی در محالت و ارتباط مســتقیم با
اقشار مختلف مردم ،یاوران شورا ،هیئتامنای مساجد
و معتمدان محلی نسبت به رفع کمبودها ،مشکالت و
نیازهای شــهروندان در حوزههای مختلف اقدام کنیم.

وی بازدیدهــای میدانی را موجب تســریع و افزایش
در امر خدماترسانی به شــهروندان برشمرد و گفت:
مســئوالن اجرایی منطقه ،باید برای رفع و یا کاهش
مشــکالت توجه و اهتمــام ورزند تا بــا اولویتبندی
مســائل و مشــکالت در زمــان مقرر ،پاســخگوی
درخواستهای مردمی باشیم.
رئیــس کمیســیون عمــران ،حملونقــل و ترافیک

رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسالمی شهر شیراز خبر داد

محور حافظیه در ایام نوروز تنها یک محور فرهنگی است
خیابانی در ایام نوروز فراهم شود

ســولماز دهقانی خواســتار توجه ویژه بــه گروههای
نمایشی سنتی شد و ادامه داد :باید مکانی برای اجرای
برنامــه در طول هفته به ایــن گروهها اختصاص یابد
و همچنیــن زمینه برای اجــرای نمایشهای خیابانی
فراهم شــود .رئیس
کمیسیون گردشگری
و زیارت خاطرنشــان
کــرد :در راســتای
ایجــاد همبســتگی
مردم شهر ،باید بستر
گردهمایــی مردم در
کنــار ارگ کریمخان
زنــد بــا هماهنگی
ســایر ارگانها ایجاد
شود .وی بر ضرورت
ســاماندهی ســرویسهای بهداشــتی در محورهای
گردشــگری تأکید کــرد و افزود :با توجــه به تنوع و
زیبایی برنامههای فرهنگی ســال گذشــته در شیراز،
آوازهی شــهر بیشک سبب جذب مســافر بیشتر در
ســال جدید خواهد شــد که برای اســکان مسافران

نیازمند مدیریت ویژه خواهیم بود .دهقانی خاطرنشان
کرد :با برنامهریزی و مدیریت مناســب میتوان شیراز
را بهعنوان مقصد گردشــگران در فصول مختلف سال
معرفی کرد.
دفترچــه ضوابط
نمای ســاختمان
تدوین شود

عضــو هیئترئیســه
شــورای اســامی
شهر شــیراز همچنین
خواســتار تدویــن
دفترچه ضوابط نمای
ســاختمان بهمنظور
نظــارت برنماهــای
ســاختمان در شیراز
شــد .ســولماز دهقانی اظهار کرد :معضلی که امروز
گریبان گیر شــهرها ازجمله شیراز شده عدم توجه به
نمــا و نورپردازی ساختمانهاســت .او نبود ضوابط و
مقررات جامع مربوط به نما و نورپردازی ســاختمانها
را از دالیــل اصلی شــکلگیری نماهــای بیروح و

با اشــاره به ارتباط مستمر و ســازنده با مردم ،افزود:
افزایــش تعامالت با مــردم خصوص ًا یاوران شــورا و
معتمدان محلی موجب شناســایی مشکالت و تسریع
در انجام امور و ارتقای کیفیت خدمات میشــود .این
عضو شورای شهر ،حضور در سطوح محلی را فرصت
مناسبی برای شــناخت تقاضاهای مردمی و انتظارات
آنان از مدیریت شــهری اعالم کــرد و گفت :در این
بازدیدها عالوه بر شناسایی مسائل و مشکالت مردم،
بر رویکرد محلهمحوری برای سرعت بخشیدن به رفع
معضالت و مســائل شــهری نیز تأکید میشود .وی
خاطرنشــان کرد :امروز رویکرد محلهمحوری با تکیه
بــر برنامهریزی محله بهعنوان راهحلی مناســب برای
پاسخگویی به تقاضاهای مردمی محسوب شده و این
رویه در کمیسیون عمران حملونقل و ترافیک نهادینه
شده است .قائدی با اشــاره به اینکه بهعنوان نماینده
مردم وظیفه دارم پیگیر مســائل و مشــکالت آنها
باشــم ،گفت :یکی از مهمترین اهداف ما در شــورای
اسالمی شهر شیراز ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات
به شهروندان اســت که در این راه تا زمانی که لباس
خدمت به مردم را بر تن دارم از هیچ کوششــی دریغ
نخواهم کــرد و تمامی تالش خود را در جهت خدمت
بیمنت به مردم به کار خواهم بست .رئیس کمیسیون
عمران ،حملونقل و ترافیک شــورای شهر شیراز در
پایان ایــن بازدید گفت :تمامی موضوعات ذکرشــده
توسط شهروندان ،بهصورت جداگانه توسط کارشناسان
این کمیسیون و شهرداری مربوطه یادداشت و پس از
بررســیهای الزم اقدامات اولیه جهت رفع مشکالت
انجام خواهد شد .گفتنی است شهرک بهار ،کوی زهرا
و قلعه شــاهزاده بیگم مکانهایی بود که مورد بازدید
رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای
اسالمی شهر شــیراز و دیگر حاضرین قرار گرفت .در
این بازدید شهردار منطقه دو و دیگر مسئوالن و یاوران
شورای اسالمی از محلههای مختلف حضور داشتند.

نازیبا و ناهماهنگ دانســت و گفــت :برخی از نماها
بعضــ ًا وام گرفته از معماری نئوکالســیک غربی یا به
زبان عامیانه نمای رومی و نامأنوس با بافت شــهری
شــیراز و دور شدن از هویت معماری ایرانی ـ اسالمی
است .دهقانی خاطرنشان کرد :متأسفانه قوانین در این
زمینه ناقصاند یــا ضمانت اجرایی باالیی ندارند یا در
زمینه نظارت بهدرســتی عمل نمیشود .به گفته عضو
هیئترئیسه شــورای اسالمی شهر شیراز ،در برخی از
شــهرهای دنیا حساســیت کمتری بر طراحی و نقشه
داخلــی وجود دارد ،اما نمای ســاختمان بهطور کامل
در اختیار شهرداری اســت؛ یا عالوه بر معابر عمومی
بخشی از جداره خارجی ساختمان نیز برای حفظ پوسته
نما متعلق به شهرداری است.
ســولماز دهقانی معتقد اســت تدوین دفترچه ضوابط
نمای ساختمان از سوی معاونت معماری و شهرسازی
و ایجاد ســازوکارهای الزم جهت نظارت هرچه بیشتر
و مؤثرتــر بر نما و نورپردازی ســاختمانها با در نظر
گرفتــن بافت کالبدی و فرهنگی ـ اجتماعی مناطق و
محالت مختلف به همراه تدوین سیاستهای تشویقی
در جهت رعایت ضوابط و مقررات میتواند گام مهمی
در جهت حفظ هویت شهر و معماری ایرانی ـ اسالمی
باشــد .دهقانی اظهار امیدواری کرد مجموعه مدیریت
شــهری با توجه بیشازپیش به مســئله سیما و منظر
شهری شیراز را به جایگاه شایسته خود برساند.

رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر شیراز خواستار شد

پخش مسابقات فوتبال آسیایی در پارکها و اماکن ورزشی شهر
شــصت و دومین جلسه کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شورای اســامی شهر شیراز به هماندیشی
نحوهی پخش زنده و مستقیم مسابقات جام ملتهای
آســیایی در پارکهــا ،ســالنها ،ســینماها و مراکز
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهر پرداخت .به گزارش
روابط عمومی و امور بینالملل شــورای اسالمی شهر
شــیراز ،رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
شــهر گفت :با توجــه به آغاز مســابقات فوتبال جام
ملتهــای آســیایی و حضور تیم ملی ایــران در این
مسابقات ،کمیسیون فرهنگی در نظر دارد با همکاری
فرمانداری ،نیروی انتظامی ،پلیــس راهور ،اداره کل
فرهنگ و ارشــاد ،اداره ورزش و جوانان و شهرداری
اقدام به پخش مسابقات در اماکن فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشــی شــهر کند .احمد تنوری گفت :در راستای
ایجاد فضایی بانشاط و باهیجان برای شهروندان مقرر
شد شهرداری هماهنگیهای الزم را با شورای تأمین

و ســازمانهای مربوطه برای پخش مسابقات فوتبال
در حداقل ســه ســالن سرپوشیده ،سه ســینما و سه
بوســتان سطح شهر در مدت یک هفته انجام و نتایج
حاصله را به کمیسیون
ارائه دهد .تنوری ادامه
داد :پیگیری نامهها و
مصوبــات شــورا در
حــوزهی فرهنگــی،
اجتماعی و ورزشــی
شــورا نیز در دستور
کار کمیســیون قرار
گرفــت .اختصــاص
ســالن همایشهای
شــهر بهمنظــور
پخش مسابقات فوتبال ویژه ســاکنان بافت قدیم از
پیشنهادهای رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت در
این کمیســیون بود .نائب رئیس کمیسیون فرهنگی،

اجتماعی و ورزشــی شــورای اسالمی شــهر شیراز
گفت :در شــهر شیراز ،مشتاقان فوتبال بهویژه جوانان
عالقهمند به دیدن بازیها بهصورت جمعی هســتند.
ســیروس پاکفطرت
افــزود :بــا توجهبــه
تجربهی خوب ســال
گذشــته در پخــش
بازیهــا در پــارک
آزادی و اســتقبال
مردم ،شــهرداری در
نظــر دارد امکانات را
برای پخش بازیهای
فوتبال و حضور پرشور
مردم آماده کند.
خیرین در ساخت میدانهای شهر مشارکت کنند
رئیس شورای اســامی شهر شیراز نیز گفت :با توجه

به فصل زمســتان و در راســتای حفظ امنیت و شأن
همشــهریان ،شــهرداری اقدام به کرایه سانسهایی
از سینماهای مهم شــیراز کند و بهصورت رایگان در
خدمت مردم قرار دهد و با تبلیغات مناســب خانوادهها
را برای دیدن مســابقات از این سینماها دعوت کند.
ســید احمدرضا دستغیب با اشــاره به خدمات مجمع
خیرین شــهر ســاز افزود :مردم باید شهر را بسازند و
همه مردم در ساختن شهر مشارکت کنند .وی افزود:
باید به جایی برســیم که بخشی از هزینههای ساخت
پلهای عابر پیاده را افرادی که متقاضی هســتند بر
عهده گیرند .رئیس شورای اسالمی شهر شیراز گفت:
بایــد فضا را باز کنیــم تا خیرین بتوانند در ســاخت
میدانهای شــهر مشــارکت کنند و میدان را به نام
خودشــان نامگذاری کنیم تا مشارکت خیرین در شهر
ترویج یابد .وی خاطرنشان کرد :شهرداری نمیتواند با
این منابع مالی محدود شهر را توسعه دهد و باید مردم
و مجمع خیرین شهرساز همراهی کنند.
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صدای شهر
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به همت سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز؛

گشت ویژه حفاظت از فضای سبز راهاندازی شد

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز گفت:
با هدف صیانت از فضای ســبز شهری شــیراز و جلوگیری از تخریب
آن ،گشت ویژه فضای سبز راهاندازی شده و شهروندان میتوانند اخبار
تخریب فضای سبز را به سامانه  ۱۳۷گزارش دهند .جهانبخش میرزاوند
با اعالم این خبر افزود :با توجه به شــعار شهردار مبنی بر «شیراز ،شهر
ســبز پایدار» و لزوم حفظ و نگهداری از فضای سبز اقدام به راهاندازی
گشت ویژه فضای سبز کردیم .همچنین مقرر شده است که در سال 98
تعداد خودروهای این گشــت به یازده خودرو به تعداد مناطق یازدهگانه
شهرداری شیراز افزایش یابد .وی با تأکید بر لزوم مشارکت شهروندان
در گزارش دهی موارد تخریب و آسیب به فضای سبز ،خاطرنشان کرد:
شهروندان میتوانند طی تماس با ســامانه  137موارد تخلف همچون
آســیب ،تخریب ،آتش زدن و  ...فضای ســبز و باغات را گزارش دهند
تا گشــتهای ویژه حفاظت از فضای ســبز در محل حاضر و موارد را
رفع کنند.
هدف از راهاندازی گشتهای ویژه ،پیشگیری از وقوع جرم
است

رئیس ســازمان ســیما ،منظر و فضای سبز شهری شــهرداری شیراز
در نشســت خبری با اصحاب رســانه با اشــاره به بندها و مواد قانونی
مرتبط با صیانت از فضای ســبز شهری عنوان کرد :طبق قانون از بین
بردن درختان و فضای ســبز شهری جرم است و هدف ما از راهاندازی
این گشــتهای ویژه ،پیشــگیری از وقوع جرم است تا جلوی تخریب
فضای سبز گرفته شــود .همچنین مراجع قضایی شهر شیراز نیز توجه
ویژه به حفظ و نگهداری فضای ســبز شهری دارند .میرزاوند در بخش
دیگری از ســخنانش با اعالم اینکه کمیته استقبال از بهار با همکاری
شهرداران مناطق یازدهگانه فعالیت خود را آغاز کرده است ،افزود :شیراز
معاون مالی و اقتصادی شــهرداری شیراز در نشست مشترک با معاون
ســفیر آلمان در ایران ضمن تأکید بر تعمیق روابط فیمابین ،خواستار
گســترش همکاریهای اقتصادی ،فرهنگی و آموزشــی با این کشور
شد .محمدهادی هاشمپور با مثبت ارزیابی کردن مناسبات بین شیراز
و شهرهای وایمار و درسدن آلمان تأکید کرد :دیپلماسی شهری ابزاری
قدرتمند برای توسعه روابط فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و علمی است
و بهعنــوان یــک کاتالیزور قوی نقش به ســزایی در تحکیم و بهبود
مناســبات بین دولتها دارد .معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز
در این دیدار که به منظور بررسی راهکارهای گسترش همکاریهای
فرهنگی و اقتصادی شیراز با دو شــهر وایمار و درسدن آلمان برگزار
شــد ،افزود :شــهرهای تاریخی جهان ،به خاطر ظرفیتهای گسترده
فرهنگی ،ادبی و تاریخی ،عملکرد هدایتی دارند و فرآیند جهانیشدن
را تســریع میدهند .همچنین ایجاد پیونــد خواهرخواندگی عالوه بر
ایجاد ظرفیت الزم برای مشــارکت شــهرها در زمینه انتقال دانش و
تجربیات ،میتواند منجر به رونق سرمایهگذاری و توسعه گردشگری،
اجرای پروژههای مشــترک با محوریت توسعه شهری و ارتقای سطح
زندگی و همکاری در زمینه گســترش تواناییهای فنی و مدیریتی در
کالنشهرها شود.
شیراز آماده تعامل بیشتر با شهر وایمار است

وی ضمن اشــاره به پیام صدراعظم آلمان به رئیسجمهور ایران مبنی
بر ایجاد فرصت مناسب با هدف تعمیق روابط و بهبود مناسبات ،افزود:
امیدوارم استفاده از این فرصت ،تحکیم روابط دو دولت را در پی داشته
باشــد .امروزه جامعه جهانی نیاز به همگرایــی و همدلی دارد و صرف ًا
نمیتوان واســطههای سیاســی را عامل پیوند جامعه جهانی دانست،

اجرای فاز نخست
مسیر دوچرخهسواری
در کالنشهر شیراز

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز از اجرای فاز نخست مسیر
دوچرخهســواری کالنشهر شــیراز حدفاصل پایانه اتوبوسرانی میدان
نمازی تا باغ عفیفآباد و پارک بعثت خبر داد .مجتبی زوربخش با اعالم
این خبر گفت :مسیرهای دوچرخهسواری بر اساس برنامهریزی طی سه
فاز در محدوده مرکزی شهر اجرا میشود که در فاز اول حدفاصل پایانه
نمازی تا باغ عفیفآباد و پارک بعثت و فازهای دوم و ســوم در هســته
مرکزی شهری اجرایی خواهد شد .وی با اشاره به رویکرد انسانمحوری
شــهرداری شــیراز افزود :توســعه فرهنگ دوچرخهســواری یکی از
اولویتهای شــهرداری شیراز در راستای تحقق شهر انسانمحور است.
معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شــیراز تصریح کرد :در تالش
هســتیم با احداث مسیر ویژه دوچرخهسواری در محدوده مرکزی شهر و
ایجاد ارتباط سایر مدهای حملونقل (اتوبوس ،تاکسی و مترو) با یکدیگر
بستری را فراهم کنیم تا شهروندان به استفاده از دوچرخه ترغیب شوند.

در نــوروز  98چهره زیباتر و متفاوتتری در زمینه گلآرایی و ســیما و
منظر شهری خواهد داشت .همچنین در راستای توزیع عادالنه گیاهان
زینتی و زیباسازی تمامی معابر و پارکهای سطح شهر از شمالیترین تا
جنوبیترین نقطه که نیازمند کاشت گل بودند ،شناسایی و نقشهبرداری
شــدهاند و مراحل تهیه و کاشــت گل و گیاه در ایــن مناطق در حال
اجراست.
تشــکیل کارگروه
ســاماندهی ســیما
و منظــر خیابــان
کریمخان زند

رئیس ســازمان سیما ،منظر
و فضــای ســبز شــهری
شــهرداری شیراز با اشاره به
تهیه آییننامه توان ســنجی
شــرکتهای پیمانــکار در
حــوزه فضای ســبز گفت:
با اســتفاده از این آییننامه
پیمانکاران و شــرکتهای
صاحب صالحیت بر اساس مؤلفههایی همچون امکانات و ماشینآالت،
نیروی انســانی ،تخصص ،تجربه و ...درجهبندی میشــوند که این امر
منجر به شــفافیت قراردادها و انجام امور بر اســاس قانون خواهد شد.
همچنین در این راســتا اقدامات دیگری نظیر بهروزرســانی فهرســت
بهای نگهداری از فضای ســبز ،تدوین آییننامه اخطار ،تنبیه و تشویق
پیمانکاران و تهیه دستورالعمل نظارت بر حسن اجرای کار و الکترونیکی
کردن آن مانند کالنشــهرهای تهران و مشهد انجام شده است .رئیس

سازمان ســیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز با تأکید بر
لزوم ساماندهی سیمای شــهر شیراز اضافه کرد :با همکاری شهرداران
مناطق یازدهگانه شــیراز ،آلودگیهای بصری سطح شهر شناسایی شده
و در چارچوب قانون و طی تعامل با شــهروندان ایــن نازیباییها رفع
خواهد شد .همچنین بهصورت ویژه کارگروهی برای ساماندهی سیما و
منظر خیابان کریمخان زند با حضور شهرداران مناطق یک ،دو و سه با
هدف جمعآوری نازیباییهای
بصــری ،زیباســازی و
استحکامبخشــی جدارههای
این خیابان تشکیل شده است.

شناســایی و جایگزینی
درختهای آســیبدیده
سطح شهر

میرزاوند تصریــح کرد :طبق
قانون ثبت آمار فضای ســبز
شــهری الزامی است لذا برای
رســیدن به اطالعــات دقیق
تمــام درختان معابــر ،باغها،
باغچهها و ...پالککوبی و شناسنامهدار میشوند و مختصات جغرافیایی
این درختان نقشهبرداری و ثبت خواهد شد .در این طرح برای هر اصله
درخــت بیش از  ۲۸مورد اطالعات را ثبت و ضبط میکنیم تا در تأمین
آب و بهسازی شــبکه آبرسانی ،شناسایی درختان خشک و آفتزده و
مبارزه با آفات بتوانیم به نحو مؤثرتری اقدام کنیم .همچنین پالککوبی
و شناســنامهدار درختان زمینه برنامهریزی و مدیریت هر چهبهتر حوزه
فضای ســبز را فراهم میکند .رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز:

خواستار گسترش همکاریهای اقتصادی ،فرهنگی و آموزشی با آلمان هستیم

بلکه معتقدم عمده ارتباطات تأثیرگذار ریشه در فرهنگ دارند و رابطه
فرهنگی فیمابین کشورها را ماندگارتر خواهد کرد .هاشمپور با اشاره
به دویســتمین سالگرد انتشار دیوان غربی ـ شرقی گوته که با الهام از

شیراز یک اولویت است.
معاون مالی و اقتصادی شــهرداری شــیراز با اشــاره بــه تفاهمنامه
همکاری بین شیراز و درسدن که فروردینماه سال جاری بین دو شهر

اشعار و اندیشه حافظ سروده شده است ،گفت :در راستای ایجاد تعامل
بیشتر بین دو شهر شیراز و وایمار آمادگی داریم تا با مشارکت سفارت
آلمان و شهرداری این شهر نسبت به جانمایی یادمان گفتگوی حافظ
و گوته و همچنین برگزاری هفته فرهنگی آلمان در شیراز اقدام کنیم.
شــهرداری شــیراز رویکردی فرهنگ محور دارد و ازاینرو تخصیص
اعتبارات و بودجه الزم به حوزه فرهنگ همواره برای مدیریت شهری

به امضا رســید ،خاطرنشان کرد :این آمادگی در مدیریت شهری شیراز
وجود دارد که از خدمات مشــاورهای و کمکهای فنی شــرکتهای
آلمانی بهویژه در بحث حملونقل عمومــی ،احداث تراموا ،راهاندازی
تصفیهخانههای لوکال ،تأمین آب موردنیاز فضای سبز شهری استفاده
نماید و انجام فعالیتهای مشترک در ابعاد وسیعتر را تا رفع چالشهای
سیاسی و اصالح قوانین بازدارنده مشمول زمان کند.

شهری شهرداری شیراز ضمن تأکید بر لزوم حفظ جان و مال شهروندان
افزود :در این راســتا  30اصله درخت در خیابان قصردشــت و  80اصله
درخت در بلوار مدرس که به علت آســیب دیــدن و آفتزدگی امکان
ســقوط دارند ،شناسایی شده و با کاشت درختان جدید و سالم جایگزین
خواهند شد.
درصدد احداث تصفیهخانه محلی (لوکال) هستیم

جهانبخش میرزاوند با اشــاره به کاهش منابع آبی شیراز طی سالهای
اخیر گفت :به منظور استفاده بهینه از منابع آب همچون چاهها و قنوات،
ایــن منابع باید بهصورت یک رینگ آبیاری عمل کنند که البته این امر
نیازمند فراهم شدن زیرساختهای مالی و فنی همچون ایستگاه پمپاژ،
مخزن و  ...است.
همچنین به منظور تأمین آب برای آبیاری باغات قصردشت با همکاری
سرمایهگذار درصدد احداث تصفیهخانه محلی (لوکال) هستیم .میرزواند
رویکرد مجموعه مدیریت شــهری را رویکردی فرهنگ محور دانست
و خاطرنشــان کرد :بر اســاس این رویکرد در  ۱۷دیماه سال جاری با
همکاری ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی و اداره کل ارتباطات
و امور بینالملل شهرداری شــیراز به مناسبت یادروز خواجوی کرمانی
مراســم بزرگداشــتی برگزار خواهد شــد .همچنین از دهه فجر برنامه
«جمعههای ســبز» اجرا خواهد شــد که بر اساس این طرح شهروندان
میتواننــد از باغهــای زیر نظر شــهرداری کــه دارای بلیت ورودی
هســتند ،رایگان بازدید کنند .رئیس ســازمان ســیما ،منظر و فضای
سبز شهری شهرداری شــیراز اجرای برنامه «پنجشنبههای رنگین» با
حضور کودکان کار و رنگآمیزی تعدادی از خیابان ســطح شهر توسط
آنهــا را یکی دیگــر از اقدامات اجتماعی مجموعه مدیریت شــهری
دانست.
معاون ســفیر آلمان در ایران نیز در این دیــدار ضمن مثبت خواندن
مذاکرات صورت گرفته ،از سیاســت تمرکززدایــی دولت آلمان روی
پایتخت و توجه به شناســایی ظرفیتهای ســایر شهرهای ایران در
حوزههای فرهنگی ،اجتماعی ،علمــی و اقتصادی خبر داد و افزود :با
توجه به پیشینه تاریخی شیراز و وجود اشتراکات ادبی و فرهنگی متعدد
بهعنوان میراثی مشترک میان شهرهای دو کشور ،تمایل دولت آلمان
برای انجام تعامالت و مراودات اقتصادی و فرهنگی با شــهر شیراز را
اعالم مینمایم .اشــناکنبرگ با اشاره به ســاختار سیاسی و حکومتی
آلمان و با تأکید بر اســتقالل عمل شــهرداریها اطمینان خاطر داد:
موضع دولت آلمان در خصوص ارتباط شــهرهای این کشور با شیراز؛
ترغیب و تشــویق آنها به گسترش مراودات و مناسبات با شهرداری
شیراز است.
رونمایی از یادمان گفتگوی حافظ و گوته در شیراز

در هفته دوم دیماه مدیران شهرداری
از طریق سامانه  ۱۳۷پاسخگوی شهروندان هستند
مدیران مجموعه شهرداری شیراز در طول هفته دوم دیماه ،همهروزه از ساعت  ۱۰تا  ۱۱از طریق سامانه  ۱۳۷شهرداری پاسخگوی همشهریان
هســتند .سامانه ارتباط مردمی شهرداری شــیراز ( )137با هدف دریافت دیدگاهها ،انتقادات ،پیشنهادها و درخواستهای شهروندان در خصوص
بهبود مدیریت شــهری همچنین برای ارتباط بیشتر شــهروندان با مدیران شهرداری ،ماهیانه میزبان شــهرداران مناطق ،روسای سازمانهای
شهرداری و ...است .به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز ،در روز شنبه هشتم دیماه مهندس شهدوست شیراز شهردار
منطقه هشــت ،یکشنبه نهم دیماه مهندس میرزایی شــهردار منطقه  ،9دوشــنبه دهم دیماه مهندس احمدزاده شهردار منطقه  ،10سهشنبه
یازدهم دیماه مهندس برزگر شهردار منطقه  ،11چهارشنبه دوازدهم دیماه مهندس مسعودی شهردار منطقه هفت و پنجشنبه سیزدهم دیماه
مهندس خوشبخت رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز ضمن حضور در سامانه  137شهرداری شیراز ،شنونده و پاسخگوی مشکالت
شهروندان خواهند بود.

معاون سفیر آلمان در ایران با استقبال از برگزاری رویدادهای فرهنگی
به مناسبت دویستمین سالگرد انتشــار دیوان غربی شرقی از آمادگی
سفارت آلمان وایمار برای رونمایی از یادمان گفتگوی حافظ و گوته در
شــیراز خبر داد و اعالم کرد :این موضوع بهعنوان یک رویداد شاخص
در تقویم کاری ســفیر آلمان گنجانده شــده تا در بهار سال آینده ،در
رأس یک هیئت بلندپایه به این شــهر ســفر کنند .الیور اشناکنبرگ
ضمن تأکید بر پیشنهاد معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز مبنی
بر مشــارکت ،نظارت و تبادل دانش و تجربه از سوی مشاوران آلمانی
در پروژههای شهری شیراز از جمله تراموا ،راهاندازی سیستم جداسازی
آب شــهری از آب موردنیاز فضای سبز و راهاندازی تصفیهخانه محلی
شــیراز ،ابراز امیدواری کرد :با رفع موانع سیاســی شاهد حضور بیشتر

توزیع کارت «منزلت اجتماعی»
برای سالمندان در دهه فجر

رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شهرداری شیراز از
توزیع نخســتین ســری کارتهای منزلت اجتماعی در دهه فجر
امســال میان  ۵هزار ســالمند این کالنشــهر خبر داد .ابراهیم
گشتاســبی راد با اعــام این خبر گفت :یکــی از برنامههایی که
در حوزه فرهنگی و اجتماعی شــهرداری دنبال میشــود تبدیل
شهر شیراز به شهر دوستدار ســالمند است که البته نیازمند ایجاد
برخی زیرساختهاســت .به همین دلیــل در گام اول کارتهایی
برای ســالمندان تهیه شــده به نام «کارت منزلت سالمندان» که
ســالمندان با دارا بودن این کارت میتوانند از برخی تســهیالت
از جملــه تخفیــف  50درصدی در هزینه حملونقــل و در ادامه
سایر موارد اســتفاده کنند .معاون شهردار شیراز افزود :البته هدف
این نیســت که این کارت مانند یارانهها شــود بلکه میخواهیم تا
حدودی به منزلت افرادی که عمری را در شهر ما سپری کردهاند،
بیفزاییــم .به این منظور در اولین مرحله ،در ایام دهه فجر  5هزار
کارت منزلت ســالمندان میان سالمندانی که زیر نظر کمیته امداد
یا بهزیستی هستند توزیع و به تدریج میان تمامی سالمندان شهر
شیراز توزیع شود.
گشتاسبی راد در تعریفی از ســالمند گفت :سالمند به فردی گفته
میشــود که سن او باالی  65سال باشد که با این تعریف در حال
حاضر  120هزار شهروند سالمند در شیراز حضور دارند .با توجه به
پیر شــدن جامعه ،ما در آینده با یک سونامی پیری روبرو هستیم
کــه به همین دلیل توجــه به این طیــف از جامعه یک ضرورت
انکارناپذیر اســت و شهرداری هم برای مواجهه با چنین شرایطی
در حال برنامهریزی است.

پروندههفته
پروندهای درباره بازار وکیل شیراز

8
شنبه  8دی  21/97ربیعالثانی /1440سال چهاردهم/شماره283

بازار وکیل یکی از شاهکارهای معماری و آثار
بیمانند دوران زندیه با کاربرد گردشگری و
اقتصادی است
SAT 30 Dec 2018/Fourteenth Year /No.283

گزارش تحلیل «شهرراز» دربارهی وضع ایمنی بازار وکیل

شهرداری
به تعهدات عمل کرد

عکس ها :علی محمدی راد
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گفتوگوی «شهرراز» با شهردار بافت تاریخی شیراز

خطر قطعی برای بازار وکیل وجود ندارد

،،

مدیرکل میراث
فرهنگی فارس با
انتقاد از سخنان
مطرح شده طی
روزهای اخیر از سوی
بعضی از مسئوالن
شهری ،گفت :مگر
تاکنون مسئوالن
میراث فرهنگی برای
حفظ و مرمت بناهای
تاریخی از جمله بازار
وکیل همکاری نکرده
است که این بار از
رئیس جمهور استمداد
طلبیده میشود؟

،،

،،

هفته گذشته بازار وکیل محور گفتوگوها و بحثهای
مدیران شهری و کارشناســان و دوستداران میراثفرهنگی
بود .برخی اعضای شورای شهر نسبت به بروز خطراتی برای
ســازهی بازار ســخن گفتند ،با این حال اما مدیرکل میراث
فرهنگی فارس و برخی کارشناســان میراثفرهنگی نظری
دیگر داشتند .به عنوان مثال یک متخصص مرمت بناهای
تاریخی گفت :اگرچه راهاندازی کمپین برای رســیدگی به
وضعیت نگــران کننده بازار وکیل اقدامی ارزنده اســت اما
قطعــا برای نتیجه بخش بودن چنین حرکتهایی نمیتوان
به اعالم نقد و نظر و راهاندازی کمپین بســنده کرد ،زیرا به
تدریج موضوع به فراموشی سپرده میشود .خشایار شیبانی
در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه تمام بناهای تاریخی که
بیش از  100سال از ساخت آنها میگذرد نیاز به مانیتورینگ
و پایش دارند ،گفت :پایش بناهای تاریخی باید به طور مداوم
انجام شــود تا اگر مصالح قبلی از پویایی و کارآمدی کافی
برخوردار نیســت ،نســبت به مرمت و تعمیرآن اقدام شود.
وی ادامه داد :بنای بازار وکیل از بناهای تاریخی زنده شیراز،
فارس و کشور محسوب میشود و محل داد و ستد بسیاری
از شهروندان شیرازی است ،اما این بنا با وجود زنده و پویایی،
از قاعده مرمت مداوم مستثنی نیست.
میراث فرهنگی نســبت به وضعیت بازار وکیل
اشراف کامل دارد

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
اســتان فارس با بیان اینکه این سازمان نسبت به وضعیت
بازار وکیل اشراف کامل دارد ،گفت :به سهم خود برای حفظ
ایــن بنا هزینه کردهایم و قطعا برای مرمت و حفاظت از آن
تالشی مستمر خواهیم داشت .مصیب امیری در گفتوگو با
ایســنا ،در واکنش به هشدار رئیس کمیسیون گردشگری و
توئیت نایب رئیس شورای شیراز در خصوص وضعیت سقف
بازار وکیل و ایجاد کمپین و درخواست از رئیس جمهور برای
کمک به مرمت این بنای تاریخی گفت :طی یکسال گذشته
و علی رغم تنگناهای مالی و اعتباری موجود ،بیش از 300
میلیون تومان برای مرمت سقف و سایر اقدامات مرمتی بازار
وکیل شمالی و  10حجره از این بازار ،هزینه شده است .وی
با بیان اینکه هشــدار نسبت به وضعیت این بازار موضوعی
تازه نیست و هر روز به روشی این مسئله را عنوان میکنند،
افزود :روزی ایمنی ،دیگر بار ریزش سقف و گاهی هم نبود
تاسیســات کافی در این بازار را مبنایی برای اعالم وضعیت
بحرانی قلمداد و مطرح کردهاند.
مدیــرکل میراث فرهنگی فارس با انتقاد از ســخنان
مطرح شــده طی روزهای اخیر از سوی بعضی از مسئوالن
شهری ،گفت :مگر تاکنون مسئوالن میراث فرهنگی برای

حفظ و مرمت بناهای تاریخی از جمله بازار وکیل همکاری
نکرده اســت که این بار از رئیس جمهور اســتمداد طلبیده
میشود؟ امیری همچنین با بیان اینکه در صورت مشارکت
کسبه و ســازمانهای مردم نهاد میتوان به رفع مشکالت
فعلی و احتمالی این بازار همت گمارد ،گفت :به عنوان مثال
بازار تاریخی شــهر تبریز به روش مشارکتی بین نهادهای
متولی و کسبه مرمت شده و که عالوه بر ایمن سازی محیط
تردد ،منافع بیشتری نصیب خود کسبه شده است .مدیرکل
میراث فرهنگی فارس ،خواســتار مشــارکت بیش از پیش
بازاریان برای حفظ این بنای تاریخی پویا و زنده شد و گفت:
به حتم میراث فرهنگی استان فارس در زمینه حفظ و مرمت
بناهایی نظیر بازار ،حساســیت الزم را دارد و این موضوع را
وظیفــه ذاتی خود می داند و بدون هیچ منت و ادعای به آن
اهتمام می ورزد.

گذشته که کمیسیون خدمات شهری شورای شهر و معاونت
خدمات شهری شــهرداری شیراز به این مسئله ورود کردند
و در ماههای اخیر نیز جلســاتی را با معاون دادستان برگزار
کردیم و اصناف ،شــهرداری منطقــه بافت تاریخی ،میراث
فرهنگی و دستگاههای مسئول برگزار کردند و هفته گذشته
نیز جلســهای با کســبه بازار برگزار شد و آنها را نسبت به
خطرات احتمالی بــازار آگاه کردند .او میگوید :از ســویی
اصناف نیز بهاستناد قوانین و مقرراتی را به کسبه داده است
و ما نیز برخی مغازههای ناایمن را شناسایی کردهایم و طبق
صورتجلســهای که در حضور معاون دادستان امضا شد ،در
راستای ایمنسازی بازار گام برمیداریم .شهدوست میافزاید:
اما قطع ًا سد معبر در بازار وکیل شمالی و تصرف مغازهداران و
دستفروشان در بازار به وجود آمده و دسترسیها را محدود
کرده است ،سبب میشود که در زمان امداد و نجات ،خدمات
کمی دشوار شود.

شهردار بافت تاریخی شیراز نیز در گفتوگو با شهرراز
میگوید :بازار وکیل یکی از آثار ثبتشــدهی میراثی است و
همانگونه که یک خانه یا ابنیه میراثی متولی یا مالک دارد،
در بازار وکیل نیز مالک و متولی ،و وظایف هر دستگاه کام ً
ال
مشخص است .بهعنوانمثال در جلساتی که بین مسئوالن
برگزار شد ،مشخص شد که متولی سقف بازار ادارهکل میراث
فرهنگی است و سال گذشته اقداماتی را نیز در این خصوص
انجام داده است ،مرمت جدارههای داخلی بازار نیز بر عهده
کسبه بازار است و کف بازار نیز بر عهدهی شهرداری است.
هادی شهدوســت میگوید :بر همین اســاس بود که سال
گذشــته میراث فرهنگی حدود  300میلیون تومان را صرف
مرمت ســقف بازار کرد ،معاونت خدمات شهری شهرداری
شــیراز نیز حدود دو میلیارد تومان صــرف مرمت کف بازار
شــهری و ایجاد کانال مشــترک تأسیســات شهری کرد.
شــهرداری به بخش زیادی از تعهداتش عمل کرد و امروز
این اقدامات را در بازار وکیل جنوبی آغاز کردهایم .از ســوی
دیگر مرمت و بهســازی معابر منتهی به بازار یا جدارههای
بیرونــی بازار وکیل را نیز شــهرداری منطقه بافت تاریخی
انجام داده است.

درحال حاضر خطر قطعی برای بازار وکیل وجود
ندارد

متولی و مالک بازار مشخص است

کسبه بازار ایمنی مغازهها را رعایت کنند

شــهردار بافت تاریخی شیراز در ادامه میگوید :اما در
خصوص ناایمنیهای بازار وکیل ،کســبه بــازار باید ایمنی
را رعایــت کنند .بهعنوانمثال کســبه نباید با توجه به عدم
ایمنبودن سیمکشیهای برق در مغازههای بازار منسوجات
و مواد قابل اشــتعال را با کشــیدن یک پارچه ،شــبها در
محوطه بیرونی مغازه رها کنند .شهدوست میگوید :از سال

اما آیا در هفتههــای اخیر مورد خاص و خطرناکی در
بازار وکیل مشــاهده شده است که برخی از اعضای محترم
شــورای اسالمی شهر شیراز نسبت به آنها هشدار دادهاند؟
شــهردار بافت تاریخی شیراز میگوید :واقعیت آن است که
به بخشهایی از بازار وکیل بهعنوان ملک میراثی آســیب
میرســد ،اما ایــن موضوع که برخی مســائل در خصوص
فروریختن بازار مطرح شــده است ،ما اطالعی از آن نداریم.
بااینحال آنچه ما مطمئنیم آن است که در حال حاضر خطر
قطعی برای بازار وکیل وجود ندارد و دســتگاههای مسئول
نیز همه به وظایف قانونی خود در قبال رســیدگی به ایمنی
و حفــظ بازار تالش میکنند .هادی شهدوســت میافزاید:
بااینحال من معتقدم همهی دســتگاههای مســئول باید
کمک کنند ،و در رأس آنها نیز کســبه باید همکاری کنند.
کسبه میدانند که نباید وسایلشان بهویژه موارد اشتعالزا را
بیرون از مغازه خود قرار دهند .هنگامیکه ما به آنها اخطار
میدهیم و آنها به این اخطارها توجهی نشــان نمیدهند،
این مقام مســئول میافزاید :مجموعه شــهرداری شــامل
ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی و شهرداری منطقه
بافت تاریخی موارد ایمنی را به کسبه اعالم کردهاند و حتی
برای آنها دورههای آموزشی برگزار کردهاند ،اما کسبه باید
این مغازههایی را که به رســم امانت به آنها ســپرده شده
است ،بهخوبی حفظ کنند و مث ً
ال الحاقات خود مانند وسایل
سرمایشی و گرمایشی و ...را به نمای بازار اضافه نکنند.
اقدامات شــهرداری بافت تاریخی برای ایام

نوروز

اما کمتر از ســه ماه به ایام نوروز باقی مانده اســت.
مجموعــه زندیه یکــی از مکانهایی اســت که بســیار
موردتوجه مهمانان و گردشــگران نوروزی است .با توجه به
اقداماتی مانند ایجاد و بهســازی مبلمان شهری ،پیادهراهها،
نورپردازیها و افزودن فضاهای تعاملی مانند کافه و ...به این
محور ،چه اقدامات دیگری را برای نوروز  98در این منطقه
پیشبینی شده است؟ شهردار بافت تاریخی شیراز میگوید:
در یکی ،دو ســال اخیر اتفاقات خوبی در مجموعه زندیه رخ
داد .بهعنوانمثال ما اجازه ندادیم که غرفهها یا بازارچههای
بیارتباط به مجموعه زندیه در مجاورت این ابنیه مســتقر
شــوند .از سویی ما بر فضای سبز منطقه نیز اقدامات خوبی
انجام دادیم و امسال نیز بهصورت ویژه یک فضای سبز در
خور شأن مجموعه زندیه در اطراف ارگ کریمخانی خواهیم
داشت .هادی شهدوست میگوید :از سویی برخی المانهای
فاخر و نوستالژیک را برای این مجموعه پیشبینی کردهایم
و همچنین لوکیشــینهایی را نیز برای عکاسی شهروندان
و گردشگران در نظر گرفتهایم .همچنین مناسبسازیهای
جدیدی برای کفسازیها و معابر در نظر گرفتهایم تا امکان
حضور همه اقشار جامعه ازجمله کودکان ،سالمندان ،جانبازان
و معلوالن فراهم شود.
لوپهای گردشــگری در مجموعه زندیه ایجاد
میشود

شهردار بافت تاریخی شیراز میگوید :همچنین راههای
دسترسی به اماکن مجموعه زندیه از درون بافت تاریخی با
ایجاد لوپهای گردشگری نیز شکل خواهد گرفت و تا پایان
امسال اتفاقات خوبی در این منطقه خواهد افتاد تا شهروندان
بتوانند بهصورت پیاده و از طریق لوپهای گردشــگری از
ارگ کریمخانی به بازار وکیل و مجموعه بافت تاریخی شیراز
برسند.
هادی شهدوســت میگوید :ما از این طریق از یکسو
قصــد داریم موجب افزایش پویایی ،ســرزندگی و نشــاط
شــهروندان و لذتبردن آنها از بافت تاریخی شــویم و از
دیگر ســو نیز رونق اقتصاد ساکنان بافت تاریخی را افزایش
دهیم .همچنین در بخش نورپردازی نیز اقدامات خوبی انجام
دادهایم و بهصورت مســتمر نیز این اتفاق را پی میگیریم.
بهعنوانمثال هفته گذشــته نورپردازی خانه محتشــمی را
انجام دادیم و تا ایــام نوروز چند اتفاق مهم دیگر در بخش
نورپردازی رخ خواهد داد .همچنین بحث آرامســازی محل
عبور عابران پیاده را نیز دنبال میکنیم و تا قبل از عید نوروز
این اتفاق رخ خواهد داد .همچنین چند رویداد نیز برای ایام
نوروز در نظر گرفتهایم.

سال گذشته میراث
فرهنگی حدود 300
میلیون تومان را صرف
مرمت سقف بازار
کرد ،معاونت خدمات
شهری شهرداری
شیراز نیز حدود دو
میلیارد تومان صرف
مرمت کف بازار
شهری و ایجاد کانال
مشترک تأسیسات
شهری کرد.
شهرداری به بخش
زیادی از تعهداتش
عمل کرد و امروز این
اقدامات را در بازار
وکیل جنوبی آغاز
کردهایم

،،

،،

در حال حاضر خطر
قطعی برای بازار
وکیل وجود ندارد و
دستگاههای مسئول نیز
همه به وظایف قانونی
خود در قبال رسیدگی
به ایمنی و حفظ
بازار تالش میکنند.
بااینحال کسبه بازار
وکیل باید در حفظ و
نگهداری امانتی که
به آنها سپرده شده،
همکاری کنند

،،
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،،

ساخت بازار وکیل
شیراز از سال ۱۱۳۷
خورشیدی آغاز و تا
سال  ۱۱۵۶ادامه
داشت .بازار وکیل
شیراز در داخل حصار
شهر یعنی جایی که
بازرگانان بسیاری
رفتوآمد میکردند ،بنا
شد .بازار وکیل شیراز
در دورههای متفاوت
دستخوش تعمیرات
و تغییرات اساسی
شده است و به شکل
امروزی درآمده است

پرونده هفته

SAT 30 Dec 2018/Fourteenth Year /No.283

نگاهی به تاریخچه و معماری بازار وکیل

بازار وکیل گوهر درخشان
مجموعه زندیه است
فاطمه منفرد

از دیرباز بازارها همواره از اهمیت ویژهای در معماری شــهرها برخوردار بودهاند بهگونهای که از یکی از
ارکان اصلی شــکلگیری محالت محسوب میشدند .عناصر اصلی شکلدهنده هویت بافت تاریخی یک
شــهر ایرانی عبارت بود از :ارگ ،مسجد جامع ،بازار ،محلههای مسکونی و شبکه معابر که در این میان

ارگ ،مســجد جامع و بازار سه رکن اساسی محسوب میشدند .مسجد جامع بهعنوان محوریترین
عنصر کالبدی ،و بازار یکی از عینیترین نمودهای معماری و شهرسازی سنتی در ایران است که بهعنوان
ســتون فقرات و قلب تپنده شهر ایفای نقش میکرده اســت .بازارها همواره بهویژه زمانی که بهعنوان
مکانی برای دادوستد و خریدوفروش استفاده میشدند ،دارای اهمیت باالیی بودهاند.

،،

،،

که تاکنون نیز این رســم ادامه دارد .همانطور که در تاریخ ایران شاهد
بودهایم بازارها همواره مکانی برای فعالیتهای سیاســی و بیان اعتراض
نیــز بودهاند و بهطورکلی بازاریان ارتباط تنگاتنگی با حکومت داشــته و
اینگونه کارکرد اجتماعی خود را در طول تاریخ ثبت کردهاند.
بازار و عناصر تشکیلدهنده آن

بازار وکیل به شکل
چلیپایی است و از
چهار راسته اصلی
شمالی ،جنوبی ،شرقی
و غربی تشکیل شده
است .شاخه اصلی
بازار وکیل از دو راسته
شمالی و جنوبی
تشکیل شده است.
راسته شمالی از دو
بخش تشکیل شده
است :بازار نو و راسته
شمالی بازار وکیل
شیراز

بازارها از مجموعه عناصر مختلفی تشــکیل شدهاند که در کنار هم
یک واحد را تشکیل میدهند .بازارها معمو ً
ال در درازا و یا در پهنا گسترش
مییافتند .البته نوع ســومی از بازار نیــز وجود دارد که مجموعه معماری
یکدســتی هستند که با داشــتن همه یا تعدادی از عناصر تشکیلدهنده
بازار ،طراحی و ســاخته شدهاند .از میان این سه نوع بازار گفتهشده ،بازار
با گسترش در درازا ،قدیمیترین ،سادهترین و بیشترین شکل بازار است.
راستهها

عنصر اصلی ســازنده بازار را میتوان راستههای اصلی و فرعی آن
نامید که در قدیم از دروازهها به درون شــهر تا میدان اصلی و مســجد
جامع ،امتداد داشــتند .این راســتهها با توجه به نــوع آبوهوای منطقه
سرپوشیده و گاهی سرباز ســاخته میشدند .بازارهای بزرگ که از رونق
زیادی برخوردار بودند از چند راسته اصلی تشکیل میشدند.
در دو طرف این راســتهها ،حجرهها (دکان) قــرار دارند که محل
فروش کاالها هستند.
چهارسوق

کلمهی سوق در زبان عربی معادل کلمه بازار است که در بازارهای
ایران محل تقاطع دو راســته اصلی را چهارســوق مینامند .این فضای
پهن که بر اثر برخورد چهار راســته به وجود میآید ،چهارســوق (چهار
بازار) نامیده شــد .برخی چهارسوق را چهارســو نیز مینامند که به دلیل
به وجود آمدن چهار جانب و ســمت اســت .چهارسوق عالوه بر پهنای
بیشتر نسبت به راسته از ارتفاع بیشتری نیز برخوردار است و اغلب با گنبد
آجری بزرگی پوشــانیده میشود که اغلب جدار درونی آن با هنر نقاشی،
گچ کاری و کاشــیکاری جلوه خاص و زیبای پیدا میکرد .در گذشته در
طول روز در این مکان جارچیها مشــاهده میشدند و حتی گاهی محل
مجازات تبهکاران نیز بود و در شب داروغهها در این بخش مینشستند.

،،

،،

بازار وکیل یکی از
مستحکمترین بناهای
ساخته شده در عهد
خود است و علت این
استحکام جنس بنای
از گچ ،آجر و آهک و
ستونهای سنگی آن
است .استحکام آن تا
حدی است که در برابر
چندین زلزله شدید
شیراز سالم باقی مانده
است

،،

حجره (دکان)

حجره کوچکترین اما مهمترین و مؤثرترین عنصر تشــکیلدهنده
بازار اســت .حجرهها قلب تپنده بازارها هستند بهصورتی که اگر حجرهها
در دو طرف راستهها نبود ،بازار به مفهوم امروزی دیگر شکل نمیگرفت.
عمدتــ ًا حجرهها در یک طبقه و در طول راســتهها در دو ســمت چیده
شدهاند اما در برخی بازارها حجرهها را در طبقه دوم هم میتوان مشاهده
کرد .دیوار حجرهها مســئولیت مهم تحمل وزن زیاد پوشش راستهها را
بر عهده داشــتند به همین منظور ضخیم بودند کــه باعث از بین رفتن
فضا میشد و معماران ایرانی با ایجاد طاقچههای زیاد در داخل حجرهها
این مشــکل را حل کرده و جای چیدن کاالها را فراهم کردند .دربهای
دکانها در گذشــته از جنس چوب بوده که امروز ،اغلب جای خود را به
کرکرهها دادهاند.
بازارهای ایرانی ،نشاندهنده معماری باشکوه ایرانی
بازارهای ایــران معمو ً
ال نشــاندهنده معماری باشــکوه ایرانی و
بازگوکننده بخشی از تاریخ ما هســتند .طراحی خاص این بازارها ریشه
در نگرش و جهانبینی طراحان زبردست ایران دارند که سبک خاصی از
مراکز خریدوفــروش را از دیرباز تاکنون ،به نمایش درآوردهاند .ازآنجاکه
مکان ساخت آنها طوری انتخاب میشد تا در گذرهای اصلی شهر قرار
بگیرند ،بازارها مهمترین محور ارتباطی و فضای شــهری در شهرها به
شــمار میرفتند و بهعنوان شــاهرگ اصلی تجارت شهر از دروازه اصلی

شــهر آغاز و به محلهی شاهی ختم میشدند .این نوع ساخت بازار نشان
از اهمیت و ارتباط بین قدرت سیاســی و قدرت بازرگانی در قدیم است.
همچنین از ویژگیهای بارز محالت در شــهرها ،وجود مسجد جامع در
مجاورت بازار است و مراکز دینی همچون حسینیه و تکیه نیز در ساختار
بازارها ظاهر شدند.
بازارها به دلیل موقعیت شهری و اهمیت و نقش بازاریان و اصناف
گوناگون ،فقط یک مکان اقتصادی نبودند بلکه بســیاری از جشــنها،
مراسم ملی و حتی ســوگواریهای مذهبی نیز در بازارها برگزار میشده

سرا (خان)

راســتهها از راههای باریک یا دربهایی به حیاطی وصل میشدند
که دورتادور این حیاط را حجرههایی در یک طبقه تشکیل میداد (مانند
سرای مشــیر) .تفاوت سرا با کاروانســرا در این است که کاروانسراهای
بزرگ در ابتدای بازار و نزدیک دروازهها قرار داشتند اما این کاروانسراهای
کوچک موسوم به ســرا (خان) در سرتاسر طول بازارها احداث میشدند
و دفاتر تجاری و انبار برخی از محصوالت و کاالها در آن قرار داشــت.
تفاوت دیگر کاروانســرا با سرا این است که حیوانات بارکش کمتری وارد
فضای سرا میشد.

پرونده هفته
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تیمچه

تیمچهها اغلب بهصورت فضاهای سرپوشــیده ،بیشتر بهصورت
هشتضلعی ســاخته شــده و حجرهها در دو و حتی سهطبقه در آن
هســتند .فضای مرکزی تیمچــه معمو ً
ال بهوســیله گنبدی بزرگ با
تزئینات خاص و زیبا پوشیده میشد .معمو ً
ال در تیمچهها یک کاالی
خاص فروخته میشد برای مثال تیمچه فرشفروشها که به فروش
فرش اختصاص دارد.
قیصریه

قیصریه بخشی از بازار به شکل سراهایی پوشیده یا با نقشهای
صلیــب مانند اســت .قیصریهها به کاالهــای گرانقیمت اختصاص
داشــتند .حجرههای زرگران و ابریشــمبافان در گذشته قیصریهها را
تشــکیل میدادند .قیصریهها برخالف راســتههای پر پیچوخم کوتاه
و ایمن ساخته میشــدند تا به دلیل وجود کاالهای گرانقیمت حفظ
امنیت آنها راحتتر باشد.
داالن

در بخش ورودی بعضی از سراهای بزرگ ،فضای گنبددار بسیار
زیبا و باشــکوهی وجود دارد که داالن نامیده میشود .کارکرد داالن
ایجــاد ارتباط بین فضای بیرونی و فضای درونی بازار اســت .برخی
از داالنها داری حجرههایی هســتند که از نــگاه معماری تفاوتی با
تیمچهها ندارند.
بازار وکیل

بــا مقدمهای کــه درباره معماری و ســاختار بازارهــای ایرانی
گفتیم ،خالی از لطف نیســت تا بازار وکیل از بازارهای قدیمی ایران
که شــکوه معماری زندیه در آن مشاهده میشــود را بررسی کنیم.
بازار وکیل ،یکی از مقصدهای گردشــگری قابلمالحظه شیراز است
کــه عناصر مختلف بازار را در خود جای داده اســت .هر شــهر بازار
خــاص خــود را دارد که معمو ً
ال یک صنف در آن شــهرت زیادی را
برای خود برهم زده اســت که در شیراز فرشفروشان ،پارچهفروشان،
صنایعدســتی و ســوغات بازار وکیل جایگاه خاصی دارند .در دوران
حکومت کریمخان زند ،شــیراز پایتخت کشــور بــود و در آن زمان
حصارها ،قلعهها ،کاروانســراها ،مساجد ،بازارهای مختلفی ساخته شد
که در میان تمام بناهای ساخته شده ،مجموعه زندیه شیراز که شامل
ارگ کریمخان ،مسجد ،حمام و بازار وکیل است با فاصلهای بسیار کم
از یکدیگر همچون گوهری میدرخشــند .ساخت بازار وکیل شیراز از
ســال  ۱۱۳۷خورشیدی آغاز و تا سال  ۱۱۵۶ادامه داشت .بازار وکیل
شیراز در داخل حصار شهر یعنی جایی که بازرگانان بسیاری رفتوآمد
میکردند ،بنا شــد .بازار وکیل شیراز در دورههای متفاوت دستخوش
تعمیرات و تغییرات اساسی شده است و به شکل امروزی درآمده است.
شواهد تاریخی نشان میدهد که در سفر کریمخان زند به شهر
الر و با دیدن بازار قیصریه شــهر الر تصمیم میگیرد بازاری شبیه به
آن در شــیراز بنا کند تا محلی برای کسبوکار و امور اقتصادی مردم
شیراز شــود .حجرههای بازار وکیل محلی برای انجام امور بازرگانی،
خریدوفروش کاالهــای خارجی و داخلی ،صدور و دریافت حوالهها و
امور صرافی تبدیل شدند و تا به امروزه به فعالیت خود ادامه داده و در
سال  ۱۳۵۱به ثبت ملی رسیده است.
تلفیق سنت و مدرنیته

بازار وکیل شیراز ترکیبی از بازار سنتی و مدرن است که کاالهای
متفاوت و گوناگونی در آن وجود دارد و میتوان کاالها و صنایعدستی
مرغوب نسبت به سایر بازارها را در آن خریداری کنید .ازجمله کاالها
و صنایعدســتی موجود در این بازار میتــوان به پارچههای مرغوب،
مسقطی ،عرقیجات ،بهارنارنج شــهر شیراز ،انواع مختلف فرشهای
دســتباف ،گلیم ،گبه ،جاجیم ،نمد ،انواع چرم ،زیورآالت سنتی ،انواع
وسایل مســی و نقره ،ادویهجات ،وســایل عتیقه ،لباسهای محلی
شــیرازی و کالههای سنتی اشــاره کرد .مانند تمام بازارهای سنتی،
بخشهای مختلف بازار وکیل شیراز نسبت مشاغلی که در هر بخش
بازار بودند به نامهای خاصی معرفی میشــدند مانند بازار مســگرها،
بازار شمشــیرگرها ،بازار بزازان ،بازار کالهدوزها ،بازار سراجها ،بازار
بلورها ،بازار خیاطها و. ...
معماری بازار وکیل

بازار وکیل به شکل چلیپایی است و از چهار راسته اصلی شمالی،
جنوبی ،شــرقی و غربی تشکیل شده اســت .شاخه اصلی بازار وکیل
از دو راسته شــمالی و جنوبی تشکیل شده است .راسته شمالی از دو
بخش تشکیل شده اســت :بازار نو و راسته شمالی بازار وکیل شیراز.
این بازار با مساحتی بالغبر  ۲۱.۸۴۰مترمربع دارای پنج درب بزرگ در
چهار طرف آن است .ساخت بازار وکیل شیراز در میان ارگ و اندرونی
کریمخانی توســط بهترین معماران وقت انجام شده است .بازار وکیل
یکی از مســتحکمترین بناهای ساخته شده در عهد خود است و علت
این استحکام جنس بنای از گچ ،آجر و آهک و ستونهای سنگی آن
است .استحکام آن تا حدی است که در برابر چندین زلزله شدید شیراز
سالم باقی مانده است .معماری این بازار شبیه بازار الر است اما عرض
بازار وکیل از دیگر بازارها بیشتر است.
یکی از ویژگی جالب بازار وکیل ،پایین بودن سطح بازار از سطح
خیابان اســت .تا چند دهه پیش اختالف ســطح بــازار و خیابان ۱۴
پله بود که با گذشــت زمان به دلیل پر شــدن کــف بازار اکنون این
اختالف به پنج تا شــش پله کاهش یافته است .یکی از ویژگیهای
منحصربهفرد بازار وکیل نســبت به دیگر بازارهای ســنتی ،ارتفاع و
بلندی سقف راستهها اســت .در گذشته سقف چهارسوق بازار وکیل،
 ۱۱متر بود ولی امروزه به دلیل همان خاکریزی کف بازار ،ارتفاع آن
به  ۱۰متر کاهش یافته است .خاصترین بخش بازار وکیل چهارسوق
بزرگ با تزیینات گوشوارهای ،طاقسازی و کنجسازی است .در گذشته
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در زیر سقف چهارسوق بازار وکیل ،حوض مرمرین بزرگی قرار داشته
است که آب آن از یک آبراه تأمین میشده ولی امروزه دیگر خبری از
این حوض نیست اما آبراهه همچنان وجود دارد .در بازار وکیل شیراز
شیوه نوررسانی با ســایر بازارها متفاوت است و در سقف روزنههایی
وجود دارد که از تابش مســتقیم نور به داخل جلوگیری کرده و مانع
ورود حجم زیاد آب به داخل بازار در هنگام بارش بارانهای شــدید
میشــود .در زیر سقف این بازار دریچهها و روزنههایی جهت هدایت
نور و هوای کافی را به درون حجرههای تعبیه شــده است .در قسمت
باالی حجرهها پنجرههایی مشــبک وجود دارد کــه در ایجاد دمای
مناسب و تهویه هوا نقش دارند.
بازار نو

یکی از وزرای ایالت فارس در دوره قاجار ،میرزا یوســف اشرفی
مازندرانی بازار نو را بنا کرد .وی با ســاخت بــازار نو و اتصال آن به
راسته شــمالی بازار وکیل باعث توسعه این مجموعه شد .شروع بازار
نو از دروازه اصفهان اســت و تا چهارراهی که کاروانسرای گمرک در
ضلع جنوب شــرقی آن واقع شده ،ادامه مییابد .بازار نو بسیار طویل
است و دارای کاالهای متفاوتی است.
چهارسوق

به تقاطع راســتههای اصلی شــرقی ـ غربی و شمالی ـ جنوبی
بازار ،چهارســوق بــازار وکیل گویند که از تزیینــات معماری خاص
برخوردار اســت .در گذشــته حوض مرمری در مرکز این چهارسوق
قرار داشــته که آب آن از آبراهی که از زیــر بازار ترکشدوزان عبور
میکرده تأمین میشــده اســت و به دلیل باال آمدن کف بازار که در
بخش معماری بازار وکیل به آن اشــاره کردیم تخریب شد .در شرق
چهارســوق ،راســته عالقه بندان با  ۱۹طاق و  ۳۸باب حجره است.
راسته عالقهبندان در گذشــته محل تولید و فروش انواع نخ ،روبان،
نوار ابریشمی و از این نوع کاالها بوده است ولی امروزه قالیفروشان
و عطاریها جای آنها را گرفتهاند .همچنین در غرب چهارسوق بازار،
راســته ترکشدوزان است که از  ۱۱طاق و  ۲۲حجره تشکیل شده و
مرکز فروش انواع دستبافت و زیرانداز است.
راسته جنوبی

راســته جنوبی بازار وکیل به راســته بزازان معروف است که از
چهارســوق آغاز و به سرای مشیر ختم میشود .بزاز در لغت به معنی
پارچهفروش اســت .در ضلع غربی بازار بزازان ،بازار شمشــیرگران با
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 ۲۲باب حجره قرار دارد که در قدیم انواع ســاحهای ســرد در این
بخش ساخته میشده اســت اما امروزه بیشتر صنایعدستی عشایر را
میتوان دید.
راسته شمالی

راسته شــمالی بازار وکیل شــیراز از  ۴۸طاق و  ۸۲باب حجره
تشــکیل شده است و ســه کاروانســرای روغنی ،احمدی و گمرک
در ضلع شــرقی آن قرار دارد .راسته شــمالی بازار (راسته اصلی بازار
وکیل شــیراز) از دروازه اصفهان شــروع و تا چهارسوق ادامه مییابد
که متأســفانه این روزها وضعیت مناسبی ندارد و در حال فروریختن
است .راسته شمالی فرعی که از انتهای بازار نو آغاز میشود به راسته
کالهدوزان میرســد .در شرق راسته شمالی ،بازار ترمهفروشان است.
بازار کالهدوزان مختص به تولید و فروش کاله اســت که در گذشته
محل گذر مردم عشایر و روستایی بوده است که باعث شده این راسته
در مقایســه با دیگر بخشهای بازار پذیرای مردمان بومی بیشــتری
باشد.
برندسازی ،مهره گمشده بازار وکیل

در انتها با توجه به این مسئله که بازار وکیل ،یکی از شاهکارهای
معماری و آثار بیمانند دوران زندیه با کاربرد اقتصادی است ،بهمنظور
حفظ و نگهداری این اثر تاریخی ارزشمند باید کارگروه ویژهای تشکیل
شود تا بتوان از فرصتهای موجود و حضور مداوم گردشگران داخلی
و خارجــی بهترین بهره را برد .همچنین برای معرفی آن در ســطح
داخلی و بینالمللی ،میبایســت برند ســازی بهینهای در دستور کار
سازمان میراث فرهنگی قرار بگیرد .با توجه به رشد و تأثیر تکنولوژی
در زندگی مردم معرفی این بازار در بســتر گردشگری مجازی شیراز،
مقوله مهمی است که میبایست مدنظر مسئوالن قرار گیرد .این بازار
موزهای از شــاهکارهای معماری و طراحی ایران محســوب میشود
که قرار دادن کتیبههایی به زبانهای فارســی و انگلیســی در سراها
و تیمچهها و داالنهای آن ،فرصتی برای شــناخت بهتر گردشگران
بهخصوص گردشــگران خارجی که هرروز شــاهد حضورشان در این
بازار هســتیم خواهد بود .الزم به ذکر اســت که این نکته از اهمیت
باالیی برخوردار اســت چراکه بســیاری از این گردشگران بینالمللی
بهطور فــردی و بدون راهنما از این بازار دیــدن میکنند و با نصب
تابلوهایی در مکانهای مختلف بازار و معرفی بخشهای مختلف آن
میتوان این بازار و معماری آن را در جهان منعکس کرد.

یادداشت

بازار وکیل
فرزاد صدری

بازار شــیراز دیــدن دارد؛ شــهری که در
گذشتههای دور یکی از مراکز مهم مبادالت
کاال بین بازرگانان هندی و عربی با ایرانیان
بوده اســت .نزدیکی به بنادر جنوبی و قرار
گرفتن در مسیر کاروانهایی که از شرق به
غرب یا از شمال به جنوب میرفتند ،موجب
رشد و رونق کسبوکار تجارت در این شهر
شــد .انتخاب این شهر بهعنوان پایتخت در
دوره زندیه ،رونق این بازار را بیشتر از پیش
کرد .روند این تجــارت پررونق تا امروز هم
ادامه داشته است.

چطور برسیم؟

برای رسیدن به بازار سنتی شیراز ،سادهترین راه
رفتن به چهارراه معروف زند است .پسازآنکه از میدان
شــهرداری و از کنار ارگ کریمخانی گذشتید ،به بازار
وکیل میرسید .سمت راست شما بازار جنوبی و سمت
چپ بازار شمالی قرار دارد .بیشتر گردشگرانی که قصد
دیدن و خرید از بازار وکیل را دارند ،قسمت جنوبی بازار
را ترجیح میدهند؛ همــان بازاری که به حرم حضرت
شاهچراغ (ع) ختم میشود.
چه بخریم؟

خوردنی :در محدوده چهارسوق میتوانید کلوچه،
مسقطیهای سنتی شیرازی و حلوای مسقطی الریها
را بخرید .نان برنجی فساییها را که به «نان فسایی»
معروف است ،در شیرینی فروشیهای این بخش بازار
میتوانید بخرید .از «نان یوخه» شــیرازی هم غفلت
نکنید.
دســتبافت ها :اگر به خرید گبــه یا همان فرش
دستباف معروف عشایر عالقه دارید ،به چهارسوق بازار
برویــد ،البته قیمت گبه کمی گران اســت و اگر پول
خرید گبه را ندارید ،گلیم عشــایر با نقش و نگارهایی
که از طبیعت الهام گرفتهشده ،میتواند جایگزین خوبی
باشد.
پارچه :از بازار وکیل میتوانید پارچههای رنگارنگ
عشــایر فارس را هم بخرید .از سمت چهارسوق که به
ســمت سرای مشیر بروید ،ســمت راست شما بازاری
وجود دارد که به بازار و راسته «شمشیرگرها» معروف
اســت .پارچه و خیاط هم کنار هم هســتند .خانمهای
خیاط ماهری در اینجا هســتند که اگر بخواهید از این
پارچهها یک لباس زیبای عشایری برایتان میدوزند.
خاتم و منبت :در حمام وکیل غرفهای وجود دارد
که میتوانید بخشی از صنایعدستی شیراز مثل خاتم و
منبت را از آنجا تهیه کنید .قلمزنی شیرازی هم از دیگر
صنایعدستی معروف شیراز است.
عرقیجــات و گیاهان کوهی :گلبــرگ بهارنارنج
از ســوغاتیهایی اســت که بهترینش را در شــیراز
پیدا میکنید .خالل نارنج شــیراز هــم خیلی معروف
اســت .پونه کوهی شــیراز هم بخرید که آن را برای
ماست و دوغ اســتفاده میکنند .گلنار فارس هم برای
جوش صــورت توصیه میشــود .میتوانید عرقیجات
معروف شــیراز را پشــت ارگ کریمخانی تهیه کنید.
از معروفترین عطاریهای شــیراز« ،چهل گیاه» در
خیابان قصردشت نرسیده به عفیفآباد قرار دارد.
ســرای مشــیر :به انتهای بازار وکیل که برسید،
ســمت چپ شما «ســرای مشــیر» قرار دارد« .میرزا
ابوالحسن خان مشیرالملک» از وزرای فارس در دوره
قاجاریه ،حدود  160ســال پیش تصمیم به ساخت این
سرا ،در انتهای جنوبی بازار وکیل و در گوشه شرقی آن
گرفت .در سرای مشــیر همهچیز پیدا میشود .مسجد
وکیل شــیراز در کنار بازار ،میــدان و حمام وکیل به
دســتور کریمخان زند ساخته شد .دیدن این مسجد را
که به «مسجد ســلطانی» هم معروف است ،از دست
ندهید.
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پرونده هفته
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گفتوگوی «شهرراز» با اعضای شورای اسالمی شهر شیراز درباره وضعیت بازار وکیل

مرمت بازار وکیل به عزم ملی نیاز دارد

،،

حسین مالکی

در کوتاهمدت باید در
یک طرح ضربتی با
اختصاص بودجهای
از طریق خاص (مث ً
ال
توسط دولت) این
بازار مرمت شود
که دستکم جلوی
افزایش خرابی را
بگیریم؛ وگرنه اگر
بخواهیم مرمت
اساسی کنیم ،نیاز به
بازنگری در قوانین
اصلی در اختصاص
درآمد داریم

،،

،،

نهادهای مختلف مثل
اتاق اصناف حتماً باید
در این مسئله ورود
پیدا کند .اکنون اداره
میراث فرهنگی قرار
است در نقاطی که
میراثی است ورود
پیدا کند و در بحث
هزینهها ،تسهیالتی
برای بازار فراهم کنند
تا هرچه زودتر نواقص
موجود مرمت شود

،،

،،

اگر د ِر کوچه چاپارخانه
که پارکینگ است،
باز و دسترسی مردم
شهر و گردشگران
به بازار وکیل شمالی
آسانتر شود ،مطمئناً
در افزایش کسبوکار
کسبهی آن تأثیر
خواهد گذاشت

،،

هفته گذشــته در شصتوششــمین جلســه صحن علنی شورای اسالمی شــهر شیراز طرح
یکفوریتی اعضا محترم شورای اسالمی شهر شیراز در خصوص مدیریت تعارض منافع عمومی
در شهرداری شیراز موردبررســی قرار گرفت .در این جلسه بخشی از طرح یکفوریتی اعضاء
محترم شــورا در خصوص مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری شیراز به تصویب رسید
و رســیدگی به دیگر مواد آن به جلسه هفته آینده موکول شد .مشابه 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 شورا رسید .در پروندهی پیشروی «شهرراز» به این الیحه و جزئیات

نائبرئیس شــورای پنجم شهر شیراز بازار وکیل را
در وضعیــت کنونی نیازمند یک مرمــت ضربتی میداند.
پیشــنهاد ابراهیم صبوری این اســت کــه دولت باید در
کوتاهمدت بودجهای ویژه برای پیشــگیری از خرابیهای
بیشتر این بازار تاریخی در نظر بگیرد .او همچنین بر اداره
اماکن تاریخی شــیراز از طریق هیئتامنا اصرار دارد و بر
این باور است که تحقق این موضوع تنها درآمد حافظیه،
سعدیه و تختجمشید و مرمت تمامی آثار باستانی شیراز و
استان فارس را بهراحتی پاسخگو خواهد بود .نکات دیگری
نیز در این گفتوگو از سوی ابراهیم صبوری با شهرراز در
میان گذاشته شده است.

اخیــرا ً در رابطه با خطــرات بالقوه بازار
وکیل مباحثی در رســانهها مطرح شــده
اســت .بهعنوان نائبرئیس شورا آیا فکر
میکنید خطری بازار وکیل شمالی را تهدید
میکند؟

فکر میکنم این موضوع حتی نیازی به کارشناسی
عمیق هم نداشته باشــد .در رابطه با بازار وکیل شمالی،
کافی اســت یک ناظر بیطرف از این مــکان بازدیدی
سطحی انجام دهد؛ آشفتگی و ترکهای موجود در بعضی
نقاط و همچنین ریختگیهای ســقف و سیمکشیهای
ناایمن در نگاه نخســت به چشــم میآید؛ درواقع کام ً
ال
مشــخص اســت که نهتنها این بازار در شرایط مناسبی
نیســت؛ بلکه بســیار ناایمن اســت .بههرحال این بازار
یکروزه و یکباره فرونمیریزد؛ بلکه واضح اســت که به
این دلیل که بهمرورزمان به آن رسیدگی نشده؛ اکنون به
این نقطه رسیده است.

نائبرئیس شورای اسالمی شهر شیراز تأکید کرد

نیاز بازار وکیل به یک پروژه ضربتی با بودجه ملی
کســبه این بازار در این میانه چه نقشی
میتوانند داشته باشند؟

اکنــون خرابیهایی که در این بخش به وجود آمده،
بخشی از کسبه را عم ً
ال فراری داده است و اکنون تبعههای
کشورهای دیگر در آن کاسبی
میکننــد که شــاید یکی از
دالیلی که اکنــون بازار رو به
خرابی میرود همین مســئله
است .اغلب کسبه بازار وکیل
شمالی و اطراف آن ،تبعههای
کشــورهای دیگر هســتند و
آنها نیز در این زمینه دلشان
نمیسوزد ،اما در این زمینه ما
و میراث فرهنگی باید دلمان بسوزد که متأسفانه وضعیت
به این صورت است که امروز مشاهده میکنیم.

فکر میکنید چه راهکارهای کوتاهمدت و
بلندمدتی برای این کار باید در نظر گرفته
شود؟

ما ابتدا خیلی ســریع باید گــروه مرمتی برای این
شکافها و نقصهای بازار در نظر بگیریم .مدیرکل محترم
میراث فرهنگی سال گذشته گفته بود که مبلغ  300میلیون
تومان برای مرمت بازار وکیل در نظر گرفته شده است ،اما
فکــر نمیکنم با  300میلیون و  500میلیون تومان بتوان

رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورا خبر داد:

تشکیل قریبالوقوع هیئتامنا برای رفع مشکالت
بازار وکیل شمالی

قاســم مقیمی عضــو هیئترئیســه و رئیس
کمیسیون ســامت ،محیطزیست و خدمات شهری
شــورا در گفتوگو با شهرراز ضمن اینکه از تشکیل
قریبالوقوع هیئتامنایی برای رفع مشــکالت بازار
وکیل شمالی خبرمی دهد ،به اعتقاد او این هیئتامنا
هــم دربــاره آنانکــه
فضــای عبور بــازار را
مســدود کردهاند و هم
چگونگی مرمت سقف
آن تصمیــم میگیــرد
و نیــز با بــزرگان بازار
رایزنــی میکنــد که
شــهرداری بتوانــد کار
کفسازی و دیوارهای
بــازار را بهطور ســریع
انجــام دهد تا در مواقع بحران برای بازار و کســبه و
مراجعان آن اتفاقی نیفتد .این عضو شــورای اسالمی
شهر شیراز در گفتوگو با شهرراز به بازگویی آخرین
تصمیمها درباره بازار وکیل پرداخته است.

آیا در این اواخر دربــاره بازار وکیل
شــمالی تصمیماتی در کمیســیون
ســامت ،محیطزیســت و خدمات
شهری شورا داشتهاید؟

ازآنجاکه برخی کسبه از فضای مشاع بازار وکیل
شمالی یک متر از دو طرف بازار استفاده کردهاند و از
ســوی دیگر به دلیل وجود نردهها فضا کام ً
ال مسدود
شده است ،قرار شــد هیئتامنای بازار ابتدا در زمینه
رفع سد معبر ،اقداماتی را انجام دهد و در همین راستا
در جلســه با هیئتامنای بــازار و همچنین با حضور
جناب آقای هاشــمی رئیس اصناف و شهرداری قرار
بر این شد تعامل بهگونهای صورت گیرد که در وهله
اول در نقاطی که مشــاع است ،سد معبر جمع شود تا
کمترین خطری در مواقع بحران برای بازار نداشــته
باشد .در این رابطه جلسهای برگزار شد و منتظریم که
بهزودی جلسه دیگری هم برقرار شود که من بهعنوان
نماینــده بافت تاریخی و بــازار در آن حضور خواهم
یافت.

آن پرداختهایم و بهمنظور بررسی 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 (بیانشده در همایش مبارزه با فساد ،احیای اعتماد در شیراز)
منتشر کردهایم .همچنین برای بررسی بیشتر این الیحه و جزئیات آن ،با لیال دودمان به گفتوگو
نشستهایم تا ببینیم این عضو کمیسیون 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 شــیراز چه میگوید و اعضای شورای
اسالمی شهر شیراز چه نظری دربارهی آن دارند؟

درباره پدید آمدن شــکاف در سقف
بازار وکیل شمالی خبری رسیده است.
آیا در حال حاضر چنین مشکلی وجود
دارد؟
قرار شد در این زمینه بررسی کنند و به ما اطالع
دهند .ســقف این بازار
باید حتم ًا مرمت شود.

فکــر میکنیــد
برای اینکــه خطرات
احتمالــی از ســر بازار
وکیل رفع شــود ،چه
تمهیدات و راهکارهایی
باید انجام گیرد؟
بــه ز و د ی
هیئتامنایی در این زمینه تشــکیل میشــود تا تمام
مشــکالت را بررسی کنند .چه آنها که فضای عبور
بازار را مســدود کردهاند و چه سقف آنکه باید مرمت
شــود و با بزرگان بازار صحبت کنند تا آنها با دیگر
کسبه در میان بگذارند که در برابر شهرداری واکنشی
نشــان ندهند و شهرداری بتواند کارهای کفسازی و
هم دیوارها را بهطور ســریع انجــام دهد تا در مواقع
بحران برای بازار و برای همشهریان اتفاقی نیفتد.

بــرای بلندمدت چــه کارهایی باید
صورت گیرد؟

بــرای بلندمدت قطعــ ًا بازار را در آن قســمت
نوســازی کنیم و باید برنامههایی داشته باشیم که در
مواقع بحران کانال مشترک تأسیسات در بازار ایجاد
شود تا بتوانیم از آن استفاده کنیم.

فکر میکنید دراینباره نهادهای دیگر
چه کمکی میتوانند انجام دهند؟

نهادهای مختلف مثل اتاق اصناف حتم ًا باید در
این مسئله ورود پیدا کند .اکنون اداره میراث فرهنگی
قرار است در نقاطی که میراثی است ورود پیدا کند و
در بحث هزینهها ،تسهیالتی برای بازار فراهم کنند تا
هرچه زودتر نواقص موجود مرمت شود.

بازار وکیل شــمالی را ترمیم کرد؛ یا وضعیت غیرایمنی را
که در برقکشی آن وجود دارد ،بتوان رفع کرد .به نظر من
دولــت باید یک پروژه ملی برای این مکان در نظر بگیرد.
ضمن اینکه مشــکل اصلی که میراث فرهنگی در شهر
شیراز و نقاط دیگر کشور دارد این است که درآمد مردمی
که از اماکن دیدنی به دســت
میآید ،اگر مســتقیم ًا توســط
یک هیئتامنا خــرج خودش
شود ،نیازی به این موارد نیست.
اکنون ما در حافظیه ،سعدیه و
تختجمشید همین وضعیت را
داریم؛ زیرا درآمد بلیتفروشی
ایــن اماکن به خزانــه میرود
و یک بودجــه قطرهچکانی به
آنها بازمیگردد .از همیــنرو ما چندین بار از نمایندگان
شــیراز در مجلس درخواست کردیم که از دولت بخواهند
تا این اماکن را هیئتامنایی کنند و بهاینترتیب پولی که
از این طریق به دســت میآید ،خرج حافظیه ،سعدیه و یا
تختجمشــید شــود .باور کنید اگر این اتفاق بیفتد ،تنها
درآمد حافظیه ،ســعدیه و تختجمشید تمامی مرمتهای
آثار باســتانی شیراز و اســتان فارس را بهراحتی پاسخگو
خواهد بود .با این حال این اتفاق نمیافتد ،اما ایکاش این
موضوع محقق میشــد و هیئتامنایی برای آثار تاریخی
و باستانی شــیراز تعیین میشد تا درآمدی که از آنها به
ن موضوع که
دست میآمد ،خرج خود این اماکن شود .ای 

درآمد این ابنیه ،به خزانه دولت واریز شــود و بعد سهمی
کوچک از آنها بــه اینجا بازگردد و آن هم صرف حقوق
کارمند و مشــاور شود ،وضعیت را مشکلساز کرده است,
زیــرا مردم عم ً
ال بابت بازدیــد از این اماکن پول پرداخت
میکننــد ،اما آن پول خرج خود این اماکن نمیشــود .از
ســویی طرح بازسازی و مرمت بازار وکیل چند سال است
که ازسوی اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری شیرازی
دیده شــده است ،اما تنها کفسازی در بازار وکیل شمالی
بر دوش شــهرداری است که شــهرداری نیز آن را انجام
داده است .بااینحال نیازی نیست ما هرروز فریاد بزنیم و
کمپین تشکیل دهیم که رئیسجمهور به بازار وکیل کمک
کند؛ اینجا خود درآمدزا اســت .در عید نوروز سال گذشته
شــهرداری برای فضای سبز حافظیه هزینه کرد؛ در حالی
جزو وظایف این دستگاه نبود.

راهکار قانونی تحقق موضوع هیئتامنایی
شدن اماکن باســتانی و تاریخی شیراز
چیست؟

بــه نظر من دولت و مجلس میتوانند با یک الیحه
بسیار ســاده دوخطی این مســئله را حل کنند ،اما هنوز
ارادهای در این زمینه وجود نداشته است.

در کوتاهمدت چه باید کرد؟

در کوتاهمدت باید در یک طرح ضربتی با اختصاص
بودجــهای از طریق خاص (مث ً
ال توســط دولت) این بازار
مرمت شود که دستکم جلوی افزایش خرابی را بگیریم؛
وگرنه اگر بخواهیم مرمت اساســی کنیم ،نیاز به بازنگری
در قوانین اصلی داریم.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر در گفتوگو با «شهرراز»

برای رونق بازار وکیل شمالی د ِر کوچه چاپارخانه
باید باز شود

عضو هیئترئیســه و رئیس کمیسیون گردشگری شورای پنجم
شهر شیراز وضعیت کنونی بازار وکیل شمالی را نیازمند توجه همهجانبه
میداند .سولماز دهقانی با تکیهبر شواهدی میگوید مسئله اینجاست که
اگر ما اکنون توجهی به این بازار نکنیم ،معلوم نیســت در آینده ممکن
اســت چه بالیی ســر آن بیاید؟ او به راین باور است که باید بودجهای
خارج از بودجههای شهرداری و میراث
فرهنگی برای مرمت بازار وکیل بهویژه
بخش شمالی آن در نظر گرفته شود و در
این راستا برای رونق گیری کسبوکار
در این مــکان تاریخی ایــن ضرورت
احساس میشود که راه کوچه چاپارخانه
به بازار مذکور برای دسترسی مردم شهر
و گردشگران باز شود .گفتوگوی ما را
با رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت
شورای پنجم میخوانید.

پرسش ما درباره وضعیت بازار وکیل شمالی است
که راجع به آن ابراز نگرانی کرده بودید .ممکن است
بفرمائید دلیل این نگرانی چیست؟

در دو سه هفته گذشته از سرای روغنی و سرای گمرک بازار وکیل
شمالی بازدیدی داشتیم که متأسفانه در وضعیت خوبی هم نبود .فیلمی
را هم درباره بازار وکیل شــمالی برای من فرستادند که قسمتی از سقف
آن فروریختــه بود .البته آقای امیری مدیرکل میراث فرهنگی فارس در
مصاحبهای گفته بود که یک سری اقدامات انجام دادهاند و اوضاع به آن
وخامت هم نیست ولی مسئله اینجاست که اگر ما اکنون توجهی به این
بازار نکنیم ،معلوم نیســت در آینده ممکن است چه بالیی سر آن بیاید.
ازآنجاکه شهرداری کانالهایی را برای تأسیسات در کف بازار ایجاد کرده
است ،در همین راســتا من با اداره برق تماس گرفتم و به آنان پیشنهاد
کردم کابلهای روی ســقف بازار وکیل شمالی را که خطر ایجاد کرده
درون این کانالها بگذارند اما آنان عقیده دارند که کانالها مرطوب است
و ایمنی الزم را ندارد تا کابلهای برق در آن جاســازی شود .خالصه ما
در این میان چالشهایی را داریم .بازار وکیل را هم نشــان من دادند که
یکتکه آجر آن از باال به زمین افتاده بود و باید خدا را شکر کنیم که به
سر کسی نخورده است.

آیا قضیه افتادن آجر در زمان بارندگیهای دو ســه
هفته پیش بوده است؟
خیر .زمان کوتاهی قبل از آن اتفاق افتاده است .یا مث ًال در یک سرای

دیگر این بازار یک قطعهســنگ بسیار سنگین از آبچکهای تاریخی در
حال فروافتادن است و سقف بازار هم در وضعیت بدی قرار دارد که در کل
برای کسانی که در این بازار رفتوآمد میکنند خطر جانی به بار میآورد.

فکر میکنید برای رفع مشــکالت بــازار وکیل چه
راهکارهای میتوانــد به کار
گرفته شود؟

درست است که میراث فرهنگی
باید کمک کند اما کســبه بازار هم باید
کمک کننــد .میخواهیم با شــهردار
صحبــت کنیم کــه بودجــهای برای
سقف بازار وکیل اختصاص دهند .یک
تفاهمنامــهای بین میــراث فرهنگی و
شــهرداری بوده که مث ًال کــف بازار را
شهرداری و سقف آن را میراث فرهنگی
کار کند ،ولی متأسفانه میراث فرهنگی
با بودجهای که دارد نمیتواند این کار را انجام دهد.

برای بلندمدت چه کار باید کرد؟

اگر ما کاری کنیم که رفتوآمد مخصوص ًا در بازار وکیل شــمالی
بیشــتر شود تا آن رونق گذشــته خود را به دست بیاورد قطع ًا در افزایش
همکاری کســبه مؤثرتر خواهد بود .ولی وقتی از بازار وکیل شــمالی از
رونق افتاده و کســبه آن چندان اســتفادهای نمیکنند ،معلوم است که
دستودل آنان به تأمین هزینههای مرمت نمیرود .بااینحال فکر میکنم
اگر د ِر کوچه چاپارخانه که پارکینگ اســت ،باز و دسترســی مردم شهر
و گردشــگران به بازار وکیل شــمالی آسانتر شــود ،مطمئن ًا در افزایش
کسبوکار کسبهی آن تأثیر خواهد گذاشت .البته شهرداری منطقه هشت
قول داده است ،کفسازی سرای روغنی را انجام دهد که با این کارهایی
که شهرداری انجام میدهد کسبه امیدوارتر میشوند و مشارکت میکنند.

دولــت و ارگانهــای دیگر در ایــن زمینه چه کار
میتوانند بکنند؟

ما به نمایندگان مجلس جستهوگریخته گفتهایم که همکاری کنند
تا بودجهای در این رابطه در نظر گرفته شود .هم به آقای پارسایی گفتهام
و هم در جلســهای که با آقای مونسان داشــتیم بازگو کردهام که باید
پیگیریهای ما بیشــتر شود و اعضای شــورا و بقیه هم بهضرورت این
قضیه واقف شــوند و الزم اســت که در این زمینه یک صدای واحد از
سوی شورا شنیده شود.

ورزش
گفتوگو با یکی از مربیان مطرح ژیمناستیک شیراز

کیخا از آن ورزشکارانی است که به تمرین اهمیت میدهد.
امیدوارم بتواند سهمیه المپیک و سپس مدال المپیک را کسب کند
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ورزشکارانتختیوار
زندگیکنند

،،

ورزشکاران در هر
مقام و جایگاهی که
به دست میآورند،
باید بدانند که یک
روز شاگرد بودهاند و
افرادی به نام مربی
زحماتی را بری آنها
کشیدهاند که با عشق
و دلی بوده است

شــاید بیش از  80درصد از مردم جامعه یا حتی بیشتر ،روزگاری را صرف
میثم حجتی
ورزش کردهاند و سودای قهرمانی در سر داشتهاند ،اما از این درصد تنها افراد کمی
قهرمان ملی یا ورزشکار حرفهای شدهاند .نکته بسیار مهم این است که این افراد باید وارد جامعه
شوند و رفتار آنهاســت که میتواند فرهنگ یک جامعه را بسازد .اما مربیان ورزشی دراینبین
تأثیرات زیادی دارند و ابتدا انسانســاز هســتند و پس از آن یک قهرمان را پرورش میدهند.
حمید قربانی یکی از مربیان باسابقه رشته ژیمناستیک است که تأثیر زیادی در این رشته و حتی
رشتههای دیگر داشته است .او سالها مربی سعیدرضا کیخا بوده که اکنون یکی از قهرمانهای
جهانی این رشته است .این مربی که البته گالیههایی از فعالیت در این حرفه دارد ،خود را عاشق
این شغل میداند و احترام را مهمترین بخش از آموزش به شاگردانش میداند .در ادامه مشروح
گفتوگوی شهرراز با حمید قربانی مربی بسابقه ژیمناستیک را بخوانید.

آقای قربانی ژیمناستیک را چه زمانی شروع
کردید؟

ژیمناســتیک را از ســال  1354زیر نظر اســتاد محمد
شیرینفشــان شــروع کردم و در کنار این رشــته آموزههای
اخالقی را نیز فراگرفتم .در سال  1361اولین مدرک مربیگری
را پــس از گذراندن دورهای اخذ کردم و اولین ابالغ مربیگری
تیمهای ملی را در سال  1380از سوی فدراسیون ژیمناستیک
دریافــت کــردم .کالسهای متعــدد پیشــرفته را زیر نظر
مربیان خارجی گذراندهام و از ســال  1390مدرس فدراسیون
ژیمناستیک هستم.

به نظر شــما در جامعه ورزشی به مربیان
توجه الزم میشود؟

مربی سنگرساز بیسنگر است و متأسفانه ارزشی که در
دین و فلســفه و آموزههای ما برای آنها بیان شده ،به آنها
گذاشته نمیشــود و خیلی اوقات برای شخص مربی ارزشی
قائل نمیشــوند .اگر دقت کنید در مراســمهای مختلف تنها
اسم ورزشکاران آورده میشود ،اما سؤال من اینجاست که این
ورزشــکاران را چه کسی تربیت کرده است؟ اگر حین مسابقه
است که ورزشــکار روی ســکو میرود و مربی در گوشهای
دســتان خود را روی دست گذاشته اســت ،یا در هنگام اعزام
ملی پوشان مربیان واقعی ورزشکاران از نظرها پنهان میشوند
و مربیانی که ارتباط بیشتری دارند در کنار تیمها قرار میگیرند.

آیا ورزشکاران قدر جایگاه مربی را میدانند؟

«هیچکس در پیش خود چیزی نشــد /هیچ آهن خنجر
تیزی نشــد /هیچ شاگردی نشــد اســتاد کار /تا که شاگرد
شکرریزی نشد ».نمیدانم چرا برخی ورزشکاران گذشته خود
را فراموش کردهانــد .در این مدت نیز تنها مدیرکل ورزش و
جوانان اســتان فارس بوده کــه از مربیان در چند نوبت تقدیر
کرده و برای آنها ارزش قائل شده است و آنها را مورد توجه

قرار داده است .ورزشکاران در هر مقام و جایگاهی که به دست
میآورند ،باید بدانند که یک روز شــاگرد بودهاند و افرادی به
نام مربی زحماتی را بری آنها کشــیدهاند که با عشق و دلی
بوده است .روزی پدر دستش روی شانه پسر بود و از او سؤال
کرد تو قویتری یا من؟ پســر گفت :من! پدر کمی نگران شد
و دوباره ســؤال کرد و باز پسر همان پاسخ را داد .پدر دستش
را از روی شــانههای پسر برداشت و کمی دور شد و باز سؤال
کرد تو قویتری یا من؟ پسر این بار گفت :تو! پدر گفت چرا؟
پسر پاسخ داد وقتی دست تو روی شانههای من بود احساس
قدرت میکردم.

چه توصیهای به ورزشکاران دارید؟

ورزشــکاران باید تختیوار زندگی کنند ،در تاریخ ایران
ورزشکاران و قهرمانان بهتر از او هم داشتهایم ،اما قدرشناسی و
روحیه و اخالق تختی او را ماندگار کرد .یک ورزشکار ابتدا باید
فردی بااخالق باشد و در جامعه نمود پیدا کند ،این فرد الگوی
قشری از جامعه خواهد شد و تمام رفتارش زیر ذرهبین است.

بهعنوان یک مربی ،اولویت آموزش را در چه
میدانید؟

به نظر من اولویت آموزش رسم و رسوم مردانگی ،روحیه
ورزشکاری ،گذشت و قدرشناسی است و بعدازآن مسائل فنی
اهمیت پیدا میکند .یک قهرمان باید یک پهلوان باشد؛ چهبسا
که یک پهلوان ممکن اســت قهرمان نباشد .در آموزشهایی
که به شــاگردانم دادهام ،احترام را بیشتر از هر تکنیکی تکرار
میکنم ،آموزش تکنیک و تاکتیک در ورزش بیست درصد از
کار یک مربی اســت و مابقی که درصد بیشتری است مسائل
حاشیهای را در برمیگیرد.

آیــا در ورزش قهرمانی ،عدالت بین حقوق
مربی و ورزشکار ،و بین ورزشکاران رشتههای

مختلف رعایت میشود؟

نه .یک فصل قرارداد یک ورزشکار رشته فوتبال برابر با
سیصد ســال حقوق یک مربی ملی در رشتههای دیگر است؛
مربییی که شــاگردانش بارها و بارها پرچم پرافتخار کشــور
جمهوری اسالمی ایران را به اهتزاز درآوردهاند.

چرا انتخاب اول بســیاری از پدرها و مادرها
برای کودکانشان رشته ژیمناستیک است؟

ازآنجاییکه ژیمناســتیک پایه ورزشهاست ،هر پدر و
مادری خواسته یا ناخواسته باید فرزندان خود را به کالسهای
ژیمناستیک هدایت کنند و بین سه تا چهار سال در این رشته
آنها را فعال کنند و بعد از طریق کارشناســان به رشتههای
مختلف هدایت شــوند .چراکــه تمام فاکتورهــای آمادگی
جســمانی در رشته ژیمناستیک نهفته اســت و همین باعث
میشــود آن را ورزش پایه بدانیم .در ژیمناستیک حرفهای و
شونیم و
قهرمانی حتم ًا باید از ســنین پایه از پن جونیم تا شــ 
دختران چهارونیم تا پنجونیم ســال در این رشــته حضور پیدا
کرد و نمیتوان در بزرگســالی این ر شته را آغاز کرد ،هرچند
ورزشــکاران رشتههای مختلف در سنین مختلف میتوانند به
تقویت فاکتورهای آمادگی جسمانی خود در رشته ژیمناستیک
بپردازند.

آیا این باور که ژیمناســتیک قــد را کوتاه
میکند ،صحیح است؟

برخیها تصور میکنند ژیمناستیک قدر را کوتاه میکند،
اما باید بگویم طبق نظریه کارشناسان هیچ رشته ورزشی قدر
را کوتاه نمیکند؛ مگر اینکه با فشار بیرویه مث ً
ال در رشتههای
ســنگینی مثل وزنهبرداری کل سیستم رشد را به هم بریزیم
و در اصطالح او را بســوزانیم .بهتر اســت بگوییم در رشــته
ژیمناستیک حرفهای افراد کوتاهقد موفقترند.

بهترین و شیرینترین یا تلخترین خاطرهات
شما از ژیمناستیک چیست؟

ورزشــکاران پسازاینکه روی پای خود میایســتند و
صاحبمقام شــوند همهچیز را فراموش میکنند ،یعنی دیگر
برایشان مهم نیست چه گذشتهای داشتهاند که میتوانم بگویم
«شــخصی همهشب بر سر بیمار بگریست /چون صبح شد او
بمرد و بیمار بزیســت ».زمانهایی که ورزشکاران روی سکو
مدال میگیرند ،برای یک مربی بهترین و شــیرین لحظه را
رقم میزنند ،آن لحظه احســاس غــرور و آرامش تمام وجود
یک مربی را پر میکند ،وقتی از سکو برخی از همانها پایین
میآیند همهچیز یادشــان میرود و آن حس شیرین را از بین
میبرند و احســاس میکنند که فقط خودشــان همه کار را
کردهاند.

مربیگری چه فوایدی برای شــما داشــته
است؟

به جرئت میگویم به خاطر ژیمناســتیک زندگی مادی
و معنوی خودم را به دســت نیــاوردهام و اتفاقات تلخ زیادی
بریم حادث شــد ،جمعه ،روزهای تعطیل و ...در سالن مشغول
مربیگری بودم و این باعث میشد به امور زندگی شخصی خود
نرســم ،اما هنوز هم مربیگری را ادامه میدهم ،چون عاشق
هستم.

،،

،،

ژیمناستیک شیراز
در زمانی در کشور
حرفهای زیادی
برای گفتن داشت ،اما
متأسفانه چند سالی
است که بنا به دالیلی
در بخش آقایان
ضعیفتر شده است
که میتوان با توجه
بیشتر و برنامهریزی
به موفقیتهای گذشته
بازگشت

،،

آیا ژیمناســتیک تنها به سنین پایه محدود
میشود؟

«ژیمناســتیک برای همــه» یکی از زیرشــاخههای
فدراسیون جهانی ژیمناستیک است ،یک رشته که در آن سن
و زمــان و قانون مطرح نیســت و در هر جا و هر مکانی قابل
اجراست و تأثیراتی مثل شادابی دارد و در کنار ایجاد سالمتی
عمومی ،شور و هیجان را همگانی میکند و برای تمام سنین
قابل اجراست.

دربار ســعیدرضا کیخا و تجربه کار کردن با
این ورزشکار بگویید؟

کیخا همیشــه در کارش تعصب داشــت ،از آن دسته
ورزشکارانی بود که به تمرین اهمیت میداد و از تمرینات فرار
نمیکرد؛ آنقدر که مربیان را خســته میکرد و تمرین را رها
نمیکرد ،من امیدوارم که بتواند سهمیه المپیک را کسب کند
چون وی شایســته حضور در المپیک اســت و میتواند برای
اولین بار در تاریخ ژیمناســتیک مدال این رشته را برای ایران
کسب کند.

ژیمناستیک شیراز را چگونه ارزیابی میکنید؟

ژیمناستیک شیراز در زمانی در کشور حرفهای زیادی
برای گفتن داشــت ،اما متأسفانه چند ســالی است که بنا به
دالیلی در بخش آقایان ضعیفتر شــده اســت که میتوان با
توجه بیشــتر و برنامهریزی به موفقیتهای گذشته بازگشت.
ایجاد انگیزه در بین مربیان ،تشــویق ورزشکاران نیز میتواند
راهگشا باشد.
فضاهای مختص به این رشته با توجه به اهمیتی که این
رشته دارد کافی نیست ،از مسئولین خواهش میکنم این رشته
را تقویت کنند نه به خاطر این رشته؛ به دلیل تقویت رشتههای
دیگر! بزرگی میفرماید« :اگر امروز زیر سایه درختی راحت و
آســوده آرمیدهای یا از میوه آن تناول میکنی ،مدیون کسی
باش که روزی این درخت را کاشته است».

،،

من اولویت آموزش
رسم و رسوم مردانگی،
روحیه ورزشکاری،
گذشت و قدرشناسی
است و بعدازآن مسائل
فنی اهمیت پیدا میکند.
یک قهرمان باید یک
پهلوان باشد؛ چهبسا
که یک پهلوان ممکن
است قهرمان نباشد.
در آموزشهایی که
به شاگردانم دادهام،
احترام را بیشتر از هر
تکنیکی تکرار میکنم

،،

گزارشاجتماعی

تحلیلی جامعهشناختی از مصرف قلیان در زنان
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اعتیاد به قلیان یک مشکل عمدهی اجتماعی است
که افزون بر آسیبهای فردی ،سالمت جامعه را مورد تهدید قرار میدهد
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مطالعه جامعهشناختی دالیل و پیامدهای مصرف قلیان در بین دختران و زنان جوان شهر شیراز

،،

تفاوتهای فرهنگی،
اجتماعی و روانی و
همچنین تفاوتهای
زیستشناختی و
فیزیولوژیکی زنان با
مردان ،بهویژه در زمینه
علل گرایش به مواد
مختلف از یکسو و
تفاوت واکنش جامعه
نسبت به مصرف زنان
از دیگر سو؛ مسئلهبودن
مصرف آنان را حادتر
و پیچیدهتر و ضرورت
پرداختن به آن را نیز
آشکارتر کرده است

مصرف قلیان و گسترش ناهنجاری

،،

،،

در میان برخی افراد،
مصرف قلیان موجب
خلق تمایز بین سوژه
و عامهی زنان و
دختران میشود .ازنظر
اینها ،این تمایز به
معنای دستهبندی
اجتماعی است که
آنان را در درون نظام
سلسلهمراتبی روابط
اجتماعی در جایگاهی
باال و در کنار افراد
مدرن ،تحصیلکرده،
روشنفکر و متجدد قرار
میدهد

،،

،،

مجاورت یا قرار گرفتن
در محیطهایی که در
آن قلیان امری بههنجار
و عادی نشان داده
میشود و امکانات
دسترسی آسان و بدون
استرس به قلیان را
فراهم میآورد؛ عاملی
زمینهای در ایجاد
نگرش مثبت و انگیزه
برای مصرف قلیان
محسوب میشود

،،

لیال پرنیان
شواهد نشاندهندهی آن اســت که در حالت بروز دگرگونیهای سریع اجتماعی ،مشکالت اجتماعی
کاهــش نمییابد و همواره ازنظر ک ّمی بر میزان آنها افزوده میشــود .دگرگونیهای اجتماعی از قبیل
گسترش شهرها و افزایش شهرنشینی ،افزایش جمعیت ،صنعتیشدن و ...پیامدهای بیشماری نظیر
مسائل بهداشتی ،فرهنگزدگی ،بیهویتی و مانند آن را به دنبال خواهند داشت .در همین راستا متأسفانه

زنان وظیفه مادری و تربیت نســل آینده را
به عهده دارند

در میــان مجموعــه تحــوالت مرتبط؛ میتــوان به
تغییر الگوی مصرف مواد مخدر و همچنین روند افزایشــی
مصــرف مواد دخانی مانند ســیگار و قلیان بهعنوان یکی از
نابههنجاریهای جامعهی زنان اشاره نمود .بهعنوانمثال با
توجه به آمارهای ارائهشده؛ بهصورت تخمینی جمعیت زنان
معتاد در کشــور  6تا  8درصد است .این در حالی است که
زنان وظیفه مادری و تربیت نســل آینده را به عهده دارند و
عامل مهمی در پیشــرفت و ارتقای افراد خانواده محسوب
میشوند ،بنابراین وجود مادر معتاد در خانواده میتواند آسیب
جدی را به همســر و فرزندان و درنتیجه به کل جامعه وارد
کند .بهعبارتدیگر بیتوجهی به انحراف و نابههنجاری افراد
جامعه خصوص ًا قشر زنان مانند بیتوجهی به زخم و عفونت
ایجادشــده در بدن است که باعث ســرایت عفونت به تمام
بدن میشود.

مسئله مصرف مواد مخدر در زنان پیچیدهتر
است

از ســوی دیگر تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی و روانی
و همچنین تفاوتهای زیستشــناختی و فیزیولوژیکی زنان
بــا مردان ،بهویژه در زمینه علــل گرایش به مواد مختلف از
یکسو و تفاوت واکنش جامعه نسبت به مصرف زنان از دیگر
سو؛ مسئلهبودن مصرف آنان را حادتر و پیچیدهتر و ضرورت
پرداختن به آن را نیز آشکارتر کرده است .این در حالی است
که اگرچه در جهان پیشرفت قابلمالحظهای در درک اعتیاد
مردان بــه انواع مختلف مواد مخدر انجام گرفته؛ اما تحقیق
در رابطه با مصرف مواد مخدر (بهطورکلی) در بین دختران و
زنــان جوان و مصرف قلیان بهطور خاص مورد غفلت جدی
قرار گرفته است .درنهایت با توجه به اینکه حدود سی میلیون
از جمعیــت جامعه ما را جوانان تشــکیل میدهند و نظر به
کارکرد غیرقابلانکار سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی دختران
و زنان جوان در روند تحوالت عمومی و بهویژه نگهداشــت
و بقای خانواده و تربیت نســل آینده ،این گزارش به مطالعه
جامعهشــناختی مصرف قلیان در بین دختران و زنان جوان
شهر شیراز میپردازد.

مضرات بسیا ِر مصرف قلیان

علــت پرداختن به مصرف قلیان از بین مواد دخانی آن
اســت که دود توتون حاوی بیش از چهار هزار ماده مختلف
شــیمیایی است که در طی فرآیند ســوختن تولید شده و با
بیش از چهل ماده ســرطانی ترکیب میشــود .همچنین به
دلیل غلظت باالی مونواکســید کربن ،نیکوتین ،تار و فلزات
ســنگین ،با بیماریهای بسیار زیادی از سرطان دهان ،ریه،
کاهش عملکرد تنفسی ،کاهش بارداری و بیماریهای قلبی
عروقی ارتباط دارد؛ اما مسئله بودن این موضوع زمانی بیشتر
مشخص میشــود که بدانیم علیرغم آگاهی از آسیبهای
جسمانی متعدد؛ قلیان بهصورت دستهجمعی و حتی در برخی
موارد بهصورت خانوادگی استعمال میشود .با این حال اعتیاد
به قلیان یک مشــکل عمدهی اجتماعی است که افزون بر
آسیبهای مذکور ،سالمت جامعه را ازنظر اجتماعی ،سیاسی،
اقتصــادی و فرهنگی مورد تهدید قرار میدهد .افزون بر آن
ازآنجاییکه مصرف آن در بین زنان به طرد اجتماعی شدیدتر،
ایجاد نســل معتاد ،افزایش احتمال ابتالی افراد خانواده به
بیماریهای هپاتیت و ســل ،ســقطجنین ،کاهش ارتباط با
افراد عادی و افزایش ارتباط با معتادان میشود؛ مسئله بودن
این موضوع در بین این گــروه دوچندان مینماید .بهعالوه
مواد دخانی همچون قلیان ،دروازه مواد مخدر نیز محســوب
میشوند.

موقعیت جغرافیایی ایران و فارس در مسیر
ترانزیت موادمخدر

اما کشور ما به سبب مجاورت با دو کشور افغانستان و
پاکستان که کانون تولید و قاچاق مواد مخدر و افیونی هستند،
ناگزیر در این رهگذر با این پدیدهی شوم درگیر شده است .در
این میان شهر شیراز نیز به دلیل موقعیت مرکزی و باراندازی
و قرارگرفتن آن در مجاورت کشورهای حاشیهی خلیجفارس،
تبدیل به مسیری برای ترانزیت مواد بهسوی پایتخت و سایر
استانهای کشور شده است .همچنین مهاجرتهای زیاد به
این شهر ـ که از کالنشــهرهای بزرگ صنعتی و پزشکی
است ـ حاشیهنشینی و ایجاد مناطق فقیرنشین در اطراف آن
را گسترش داده که خود به این معضل بیشتر دامن زده است.
بهعالوه وجود این آســیب اجتماعی در شــهر که بهموجب
قدمت تاریخی ،فرهنگی و ادبی آن ،دارای تعامالت فرهنگی
و تردد گردشگران داخلی و خارجی گستردهای است؛ بر بُعد
آسیبزای این مسئله بیشتر افزوده است .بنابراین بهطورکلی

به ســبب گذار از سنت به تجدد و بههمریختن هنجارهای سنتی و وقوع تغییرات اجتماعی فراوان
در حوزه زنان همچون افزایش میزان آگاهی و مشارکت اجتماعی زنان ،اشتغال و تحصیالت؛ آزاد شدن
از خانواده سنتی ،کاهش محدودیتهای اجتماعی و تحوالتی مانند آن ،ساختارهای سنتی و بنیانهای
هویتی آنان و بهویژه قشــر دختران با بازاندیشــی و چالش مواجه شده است .این موضوع گاه موجب
افزایش نابههنجاریها و کجرفتاریها در این گروه شده است.
عدم توجه ،مطالعه و کنترل کافی بر اشاعه مصرف مواد (در
اینجا قلیان) ،هزینههای مادی و معنوی باالیی را در بلندمدت
برای این شــهر و همچنین برای سایر شــهرها ،نهادهای
رسمی و ازجمله شهرداری ایجاد خواهد کرد .بهعالوه اینکه
در توســعه ،پیشرفت و بقای هر سازمان و کشوری ،بیشک
عامل انسانی (هم زنان و هم مردان) از باارزشترین عوامل
به شمار میآید.

جامعه آماری  37نفری در گزارش پیشرو

در پژوهــش حاضــر بهقصــد راه بُردن بــه تجربه و
درک دختــران و زنان جوان از مصرف قلیــان ،با  37نفر از
این افراد که دارای ســابقهی مصرف هستند ،مصاحبه شده
اســت .مصاحبهشــوندگان دختران و زنان جوان حاضر در
مکانهای عمومی چون پارکها ،رستورانها ،کافیشاپها،
باشگاهها و مانند آن بودند .اکثریت پاسخگویان دارای مدرک
تحصیلی باال هســتند :فوقلیســانس و باالتر ( 22درصد)،
لیسانس ( 46درصد) و سپس دیپلم یا زیر دیپلم ( 32درصد)
هســتند .نزدیک به نیمی از پاسخگویان ،شاغل هستند که
در این میان؛ اکثریت قریب بهاتفاق در وضعیت «اشتغال به
تحصیل» هستند و بیش از نیمی از آنان نیز مجرد هستند .در
ادامه به خالصهای از نتایج این پژوهش با ذکر نمونههایی از
مصاحبههای افراد پرداخته میشود.

زمینهها و بسترهای اجتماعی مصرف قلیان

 .1لذتگرایی
تینا  20ساله و دانشجوی سال اول مهندسی مکانیک
میگوید« :دنیا دو روزه و من میخوام خوش بگذرونم .لذتی
که در قلیون کشــیدن هست ،اونقدر هســت که نمیخوام
حذفش کنم .از این خوشی و لذت بگذرم که به کجا برسم؟
چرا الکی خودم رو مدیون دلم کنم؟ »...میتوان گفت دنیای
مدرن که مبتنی بر باورهای لذتگرایی و مادیگرایی است،
کانون توجه افراد را از مســائل اخالقی ،به مســائل مادی و
دنیوی و کوتاهمــدت مانند ســرگرمیهای مبتذل و انجام
فعالیتهای فراغتــی بیهدف همانند مصرف ســیگار و...
معطوف داشته است .در اینجا ازنظر سوژه ،قلیان کشیدن یک
هدف وسوسهانگیز و جذاب بوده که محرک و مشوقی مهم
در مصرف محسوب میشود.

 .2تجددگرایی
فریبا  24ســاله و دانشجوی رشته ســینما میگوید:
«به نظرم کســی که قلیون میکشه یه چیزایی حالیشه که
بقیه حالشون نیســت .البته تو جامعه ما اول پیپ شخصیت
میاره .ســیگار بیشتر تو رو فراری و خالفکار نشون میده تا
متجدد! البته فقط کشــیدن پیپ و قلیون مالک نیست ،باید
باهاش بلد باشی ُپز روشنفکری بدی؛ وگرنه فقط شخصیت
خودتو خراب کردی .مث ً
ال کســی که میخواد کالس بذاره،
کمتر میره سراغ قلیون کازرونی با تنباکوی برازجانی! بیشتر
دانشــجوهای باکالس ،قلیون میوهای رو با ُپز روشنفکری و
اداهای مخصوص به خودش میکشــن ».در میان برخی از
افراد ،مصرف قلیان نوعی «ادا» و «بازی نقش» اســت که
از طریق آن «متجدد» و «روشنفکر بودن» افراد نشان داده
میشــود .درواقع مصرف قلیان موجب خلق تمایز بین سوژه
«دیگران مهم»
و عامــهی زنان و دختران ،پذیرش از جانب
ِ
و افرادی که برای آنان نقش الگو دارد؛ میشــود .ازنظر این
گروه از افراد ،این تمایز به معنای دستهبندی اجتماعی است
که آنان را در درون نظام سلســلهمراتبی روابط اجتماعی در
جایگاهی باال و در کنار افراد مدرن ،تحصیلکرده ،روشنفکر
و متجدد قرار میدهد.
 .3تغییر الگوی گذران فراغت
نســرین  28ســاله و بیکار میگوید« :االن جوونها
تفریح براشــون یعنی با دوستا بشینی قلیون بکشی .حوصله
وقتگذرونی با فامیلها و ...رو ندارم .یا اینکه تو خونه بشینم
پای خیاطی کردن و هنرهای آشپزی رو یاد بگیرم! بهترین
تفریح برای من اینه که با دوســتام یــه قلیون چاق کنیم و
بعدش تعریف کنیــم و بخندیم .اینجوری اص ً
ال نمیفهمی
چطور چند ســاعت گذشــته!» در جریان آگاهی از پیامهای
مختلف جهانیشــدن ،نوعی گفتوگو بین فرهنگها شکل
میگیرد که به نوگرایی و گسســت پدیدهی مدرن از پدیده
ســنتی منجر شده است .این بدان معناســت که افراد لزوم ًا
دیگر از همان ســنتهایی که جامعهی محل زندگیشــان
برایشان تعیین کرده پیروی نمیکنند .الگوهای سنتی موجود
در گذراندن اوقات فراغت دختران و زنان که شــامل گذران
اوقــات فراغت همراه با اعضای خانواده ،در درون منزل و به
شکل سنتی (یادگیری فعالیتهای خانهداری ،انجام کارهای
منزل و دیدار از خویشــاوندان) بود ازجمله مواردی است که

15

شهرراز /شنبه  8دی  21/97ربیعالثانی /1440سال چهاردهم/شماره283

موردبازنگری جدی قرار گرفته است .چراکه بهموازات آنکه
هویت جوانان بیشتر به فرهنگهای دیگر و بهویژه فرهنگ
غربی سوق مییابد؛ متأسفانه پیوندها و همبستگی آنها نیز
با خانواده و فرهنگ سنتی فراغتی بیشتر گسسته شده و به
دنبال گذران فراغت به شکلی مدرن ،خارج از فضای خانه،
آزادانه و با محوریت گروههای دوستی هستند.
 .4دوستمحوری
ستاره  25ساله و فارغالتحصیل رشته گرافیک میگوید:
«توی دانشگاه و پیش دوستام اولبار قلیون و سیگار کشیدم.
میگفتن معتاد نمیشی ،تفننی بکش ...االن خیلی وقته که
هر وقت باهاشــون باشــم دورهمی قلیون چاق میکنیم و
میکشــیم .راستش تکی اص ً
ال نمیکشم .قلیون دورهمی و
تو جمع اونا کیف میده! چند بار تنهایی خواســتم چاق کنم
ولی تا اومدم بســاطش رو مهیا کنم هوسش از سرم پریده
و به جای اون رفتم سیگار کشیدم ».تغییر الگوهای زندگی
روزمره و اوقات فراغت ،دختــران و زنان جوان را از خانه و
خانواده خود دور میکند .متأسفانه این فاصله موجب کاهش
اجتماعی غیررسمی و نظارتهای اجتماع سنتی
کنترلهای
ِ
که عامل محافظت کارآمد هســتند میشود .از سوی دیگر
این تغییرات ،دختران و زنان جوان را به تعامل با گروههای
دوستی که مصرف قلیان را بهعنوان امری بههنجار و نوعی
تفریح تلقی میکنند؛ سوق میدهد .ازآنجاییکه جوانان در
فرهنگی
مقایسه با گروهها و قشرهای دیگر ،در جریان تبادل
ِ
عص ِر مدرن ،با مظاهر و وســایل تجدد آشــنایی و برخورد
بیشــتری مییابند ،بیش از دیگران نیز در معرض تغییرات
در ســلیقه و ذائقه و حتی بازاندیشی در فعالیتهای فراغتی
هستند .درنتیجه گروه دوستی افراد را بهسوی موقعیتهایی
ســوق میدهد که به دلیل فقدان نظارت خانواده و بههنجار
تلقی شــدن مصرف قلیان و سیگار ،استعمال آن را تسهیل
میکند .حتی در برخی مواقع گروههای دوستی با استفاده از
توجیهاتی چون امروزی و باکالس بودن ،نداشتن آسیبهای
جسمانی (تصفیه شدن دود قلیان در آب و ،)...کمضرر بودن
مصرف تفننی و ...دوستان خود را ترغیب به
قلیان ســبک،
ِ
ِ
استفاده میکنند.
 .5برابریگرایی
معصومه  27ساله و شاغل میگوید« :توی هیچ کاری
از کار تا تفریح و قلیون کشــیدن واســه خودم محدودیتی
نذاشــتم! قلیون احســاس آزادی ،قدرت و اســتقالل بهم
میده! نگاههای متعجب مردم هم برام مهم نیســت ،وقتی
نگام میکنن ســعی میکنم دود بیشــتری بیرون بفرستم!
نمیخوام جلو سختگیریهای خانواده و جامعهم کوتاه بیام!
خانوادهها تا کی میخوان همهجا و توی همهچیز بچههاشون
رو محــروم کنند؟» افراد در مصرف قلیان متأثر از مســائل
متفاوتی ازجمله حس نابرابری طبقاتی هســتند .تا جاییکه
این عامل نیز موجب میشــود که متأسفانه برخی دختران
و زنــان جوان از طریق مصرف قلیان ،بهاشــتباه به ادراک
احســاس رهایی از هنجارهای محدودکنندهی خانوادگی،
اســتقالل از مردان ،رقابت با آنان و به چالش کشیدن آنان
برسند.
 .6فشار و درماندگی
الدن  29ســاله ،فارغالتحصیل فوقلیســانس رشته
معماری و بیکار میگوید« :هیچچیز بهتر از قلیون نمیتونه
آرومم کنه .سرزنشهای هرروز خونوادهم؛ (که میگن دختره
فالنی که درس خونده ماهــی اینقدر تومن درمیاره .دختره
فالنی هم که درس نخونده با یه دکتر ازدواج کرده و خونه
و زندگیش خوب هســت)؛ برام کابوس شده .صبح تا شب
تو خونه بیکار میشینم و حرص میخورم .احساس میکنم
اونایی کــه از من پایینتر بودن توی زندگی همهچیز دارن:
کار ،تیپ ،پول ،ســفرهای آنچنانی ،ماشین لوکس ،احترام،

اعتمادبهنفس .وقتی اونا رو میبینم از ظاهر و حالوروز خودم
ناراحت میشم .یه جورایی به قلیون اعتیاد روحی پیدا کردم.
هر بار قول میدم که دفعه آخرم باشــه ،اما تا دلم میگیره
قلیون چاق میکنم».
دنیــای مدرن که مبتنــی بر باورهــای دنیاگرایی و
مادیگرایی است ،با ترویج سبکهای زندگی با ویژگیهایی
چون پول زیاد ،شــغل پردرآمد ،زیبایی ،وســایل لوکس و
گرانقیمت موجب ایجاد حرص و ولع در رقابت و کسب این
نوع ســبک زندگی شده است .این فعالیتها امنیت وجودی
افراد را که وضعیت ذهنی راحت و مناســب اســت به خطر
انداخته است .از سوی دیگر نفوذ و رواج این موارد اجتماعی
و مدرن ،متأســفانه فشــارهایی را هم از بُعد روانشناختی
و فــردی و هم اجتماعی بر افــراد وارد میکند که موجب
پریشــانحالیهای روانی ،پوچی ،ازهمپاشــیدن اعتقادات،
احســاس بیقدرتی ،بیمعیاری یا بیهنجــاری و خلع ید
میشود .درنهایت میتوان گفت هویت فرد که عبارت است
از «خود» ،آن طوری که شــخص از خودش تعریف میکند
و به آن آگاهی دارد و ساختهوپرداختهی ظرف زمان و مکان
است؛ در گروی موفقیت مادی و سبک زندگی بصری قرار
گرفته که این امر باعث میشود آنچه از فرد باقی بماند؛ در
عمل پوک و نااصل باشــد .بهطورکلی میتوان گفت رقابت
برای ایجاد چنین سبک زندگیای ،احساس «بلعیده شدن»
را در ســوژه ایجاد میکند که درنهایت با بیهنجاریهای
اجتماعی چون اعتیاد به مواد مخدر ،مصرف قلیان و ...پیوند
مییابد.
 .7مجاورت خانوادگی
ســمیرا  30ســاله و بیکار میگوید« :خونوادهم اهل
دود بودن .من هرروز برای بابام و داداشهام وســایلش رو
فراهم میکردم .ولی خودم وقتی رفتم دانشــگاه ،به دعوت
دوســتام کشــیدم .چون تو خونوادهمــون از قبل بود مثل
بعضی بچهها نترســیدم و فکر نمیکردم که معتاد بشم یا
چیز خطرناکی باشه .بعد دانشگاه خونوادهم بدشون اومد که
من هم قلیون بکشــم ،اما هیچوقت بــه خاطر اون دعوای
بدی نشدم ».سوژههایی که در سبکهای زندگی خانوادگی
که مصرفکننده هستند درگیرند ،در مقایسه با جوانانی که
کمتر در سبکهای زندگی پرخطر مشارکت دارند ،بیشتر در
رفتارهای نابههنجار درگیر میشوند؛ بنابراین قرار گرفتن در
خانوادههایی که مصرف مواد دخانی چون قلیان نوعی الگوی
گذران اوقات فراغت ،آداب پذیرایی از مهمان و وســیلهی
تفریح تلقی میشــود؛ عاملی مهــم و مداخلهگر در مصرف
قلیان است.
 .8مجاورت مکانی
آرزو دانشــجوی  23ساله و دانشجوی رشته مدیریت
آموزشــی میگوید« :برای جشن تولد ،تفریح ،دورهمی و...
میرفتیم رستوران و اونجا میدیدم جوونها خیلی راحت و
بدون استرس نشستن قلیون میکشن .اونجاها قلیون برای
دختر و پســر آزاده و کسی از کارشون تعجب نمیکنه .ک ً
ال
قلیــون چه توی فضای باز و دامن طبیعت ،چه رســتوران،
حتی کنار خونوادههای دیگه (که خودشون قلیون میکشن)
و تو بوســتانها و پارکها میشه استفاده کرد .برای همین
چیز بدی به نظرم نمیاد! ولی برای سیگار کشیدن باید بری
کافههای ا ِسموکی (کافیشــاپهایی که یا زیرزمینه یا تو
کوچهپسکوچهها و جاهــای پرته که فقط جوونها بلدن).
جاهایــی خطرناک که حس بدی به آدم میده و کســی بار
اول که رفت دیگه جرئت نداره تکرارش کنه ».مجاورت یا
قــرار گرفتن در محیطهایی که در آن قلیان امری بههنجار
و عادی نشــان داده میشــود و امکانات دسترسی آسان و
بدون استرس به قلیان در فضایی باز ،با قیمتهای نازل ،با
سرویس خدماتی مناسب و قلیانهایی با طعمهای مختلف
را فراهــم میآورد؛ عاملی زمینهای در ایجاد نگرش مثبت و
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ازآنجاییکــه جوانان در مقایســه با
گروهها و قشرهای دیگر ،در جریان تبادل
ِ
فرهنگی عصرِ مدرن ،با مظاهر و وســایل
تجدد آشنایی و برخورد بیشتری مییابند،
بیــش از دیگران نیــز در معرض تغییرات
در ســلیقه و ذائقه و حتی بازاندیشــی در
فعالیتهای فراغتی هستند .درنتیجه گروه
دوستی افراد را بهسوی موقعیتهایی سوق
میدهد که به دلیل فقدان نظارت خانواده
و بههنجار تلقی شــدن مصــرف قلیان و
سیگار ،استعمال آن را تسهیل میکند

انگیزه برای مصرف قلیان محسوب میشود.
 .9فقدان مانع و سرپرست
الله  27ســاله و بیکار میگوید« :قلیون یه چیز عادیه
که قب ً
ال توی بعضی خانوادهها بزرگترها میکشیدن ،االن
جوونترهاش هم میکشــن! من خودم تا حاال نگاه کسی
اذیتم نکرده .مردم دربارهی کسی که سیگار میکشه حرف
کشــیدن دخترها این
بد زیاد میزنــن ،اما در مورد قلیون
ِ
حرفهــا رو نمیزنن .اگر هم بعضیها دید خوبی نداشــته
باشــن دیگه بدگویی نمیکنن ».برخی انحرافها (در اینجا
مصرف قلیان) درنتیجهی تضعیف مراقبت و کنترل اجتماعی
است؛ یعنی افراد در برخی فعالیتها و ازجمله مصرف قلیان
حساسیت الزم را ندارند و از خود و دیگران مراقبت نمیکنند.

آثار و پیامدهای مصرف قلیان

 .1گسترش نابههنجاری و آسیب
فرزانه  28ســاله و پرستار میگوید« :بعد یه مدتی که
قلیون کشیدم بهش وابسته شدم .ولی تو خونه نمیتونستم
بساطش رو فراهم کنم؛ به همین خاطر طرف سیگار رفتم.
االن به روزی پنج ،شــش نخ سیگار رسیدم و در مهمونیها
هم سیگار میکشم ».گســترش دامنهی نابههنجاریها از
مصرف مواد دخانی چــون قلیان به مصرف مواد مخدر و...
و افزوده شــدن آسیبهای اجتماعی مانند دوستی با جنس
مخالف ،افت تحصیلی ،اعتیاد سایر اعضای خانواده و بهویژه
فرزندان و افزایش منازعات خانوادگی و مواردی از این قبیل،
ازجمله پیامدهای مصرف قلیان اســت .البته آســیبهای
جســمانی مانند تنگی نفس ،هپاتیت ،سل و ...را نیز باید به
آسیبهای اجتماعی افزود.
 .2طرد و داغ بیاعتباری
راحله  24ساله و دانشجوی مدیریت بازرگانی میگوید:
«بابــام از وقتی فهمید تو دانشــگاه قلیون میکشــم پول
توجیبی بهم نمیده .با چه بدبختی گذاشت برگردم دانشگاه.
االن مامانم برام پول میفرســته و با بابام ک ً
ال رابطهم قطع
شــده .وقتی میرم خونه خواهرهام محلــم نمیذارن و معتاد
صدام میزنن ».در اینجا جامعهی ســنتی و نهاد خانواده در
تقابل با عناصر مدرن که ضداجتماعی هســتند ،از واکنش
«شرمندهســازی جداکننده» اســتفاده کــرده که طی آن
سوژه ،با مجازاتی چون انگزنی ،طرد اجتماعی ،خُ رد شدن
هویت و داغ اجتماعی ناشــی از مصرف مواجه شده است.
در تحلیل این وضعیت میتوان گفت فرآیند فرهنگپذیری
و الگوبــرداری از فرهنگ ،ممکن اســت در تقابل با اصول
هنجاری و ســنتی جامعه باشــد .این امر میتواند فشار یا
تعارض بین دو فرهنگ رقیب را افزایش داده که درنهایت با
مقاومت نهادهای سنتی و ازجمله کاهش حمایت خانواده به
طرد اجتماعی سوژه نیز میانجامد.
 .3پشیمانی و احساس گناه
طاهره  23ســاله و دانشــجو میگوید« :از وقتیکه
خانوادهم فهمیدن که میرم تو جمع بعضی دخترها باهاشون
قلیون و سیگار میکشم ،خیلی شرمنده و خجالتزده شدم.
قرار نیست حتم ًا به آدم توهینی بشه ،همینکه میدیدم بابام
به همه اعضای خانواده سپرده بود باهام حرف بزنن و بیشتر
به هم برسن خودش شرمندگی میاره .وقتی به کارهام فکر
میکردم حالم از خودم به هم میخورد .واقع ًا نمیدونســتم
چه جوابی بهشــون بدم .آخه من دردی نداشــتم که با اون
بچهها نشستم پای قلیون .اص ً
ال دوستام ،رفتارم و شخصیتی
که اون یک ســال (که قلیون و ســیگار میکشیدم) برای
خودم ساخته بودم ،با موقعیت بابام و داداشها و خواهرهام
تناسبی نداشت .هنوزم خیلی از خودم بدم میاد ».در اینجا نوع
واکنش اعضای خانواده و محیط پیرامون در مقابل مصرف
قلیان موجب ایجاد احساس تقصیر و گناه توأم با بازاندیشی

در رفتار شده است .بهعبارتدیگر نوع برخورد دیگران موجب
مصرفی
ایجاد چالشی جدی در الگوی سبک زندگی و رفتار
ِ
سوژه شده که درنهایت موجب پشیمانی و ترک مصرف شده
است.

نتیجهگیری

نتایج این پژوهش نشــان میدهد که پاســخگویان
به دالیــل دوســتمحوری ،برابریگرایــی ،تجددگرایی،
لذتگرایــی ،تغییر الگوی فراغت ،و فشــار و درماندگی به
مصرف قلیــان روی آوردهاند .در این میــان فقدان مانع و
مجاورت مکانی بهمثابهی زمینهی تســهیلگر و مجاورت
خانوادگی بهمنزلهی شــرایط مداخلهگر عمــل کردهاند .بر
اســاس مطالعهی حاضر مصرف قلیان ،گسترش ناهنجاری
و آسیب ،پشــیمانی و احســاس گناه و طرد و بیاعتباری
اجتماعی را در پی داشته است .با توجه به عوامل و بسترهای
شکلگیری اعتیاد زنانه و شیوع مصرف قلیان در بین دختران
و زنان؛ ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شهرداری
شیراز نیز طبق رسالت خود در پیشگیری سطح اول (آموزش
و آگاهســازی) در سال  1397به اجرای برنامههایی متنوع و
متعدد اقدام کرده است .این برنامهها دانشبنیان و با استفاده
از ابزارهای نوین آموزشــی و متناســب با ذائقه و نیازهای
گروههای مختلف شــهروندان بوده اســت .بهعنوانمثال
بهمنظور غنیسازی اوقات فراغت شــهروندان و بهتبع آن
کاهش گرایش به الگوهای فراغتی آســیبزا ،برنامههایی
جریانساز و مستمر (یکســاله) در دستور کار این معاونت
قرار گرفت که از آن جمله میتوان به سلســله برنامههای:
شــبخند شــیراز ( 36اجرا) ،ســایکودرام ( 36اجرا) ،المپیاد
بازیهای فکری با شــرکت فعال  26هزار نفر از جوانان و
نوجوانان محالت شــهر شیراز ،اکران و نقد فیلم و برگزاری
سینما ســیار محالت ( 15اجرا) ،کافه نقد و پاتوق فرهنگی
( 11اجرا) ،اتوبوسهای سالمت و نشاط اجتماعی ( 8دستگاه
اتوبوس) ،پایگاههای سیار سالمت ( 25اجرا) ،جشنواره ملی
عکاسی اجتماعی (ویزور) ،تورهای فرهنگی و اجتماعی (40
اجرا) ،گلستان خوانی ( 13اجرا) و مانند آن اشاره کرد.
اســتفاده از دانــش بینامتنی و تمرکز بــر گروههای
اولویتدار
الزم به ذکر اســت که کلیه ایــن برنامهها مبتنی بر
پژوهشهای نیازســنجی و مخاطبســنجی و استفاده از
روشهای متنوع آموزشــی و پرورشــی بوده که به همین
دلیل با اســتقبال کمنظیر شــهروندان تاکنون مواجه شده
اســت .نکته حائز اهمیت در اجرای این برنامهها استفاده از
دانش بینامتنی (تلفیق دانش جامعهشناســی و روانشناسی
بــا هنر) و تمرکز بر گروههای اولویتدار (آســیبدیده و در
معرض آسیب اجتماعی) بوده اســت .عالوه بر برنامههای
کالن و زیرساختی فوقالذکر ،این معاونت اقداماتی نوین را
در مناسبتهای مختلف و بهویژه هفته مبارزه با مواد مخدر
انجام داده که در این راســتا میتــوان به برگزاری بیش از
 15نمایشگاه سیار آشــنایی با مواد مخدر سنتی و صنعتی،
ایجاد نمایشگاه ســمعی و بصری مواد مخدر ،همکاری در
افتتاح اولین نمایشگاه دائمی پیشگیری سطح اول از اعتیاد،
طراحی ،کارگردانی و نصب بنرهای شهری در هفته مبارزه
با مواد مخدر ،رونمایی از اپلیکیشن اعتیاد ،تهیه آرشیوی از
فیلمها و محصوالت سمعی بصری حوزه اعتیاد ،اکران فیلم
و برپایی کارگاههای مختلف تخصصی اشاره کرد .در پایان
باید گفت که امید است با اســتمرار اقداماتی دانشبنیان و
برنامههایی مبتنی بر تقویت دانش عملکردی شهروندان ،در
آینده شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی و تحقق چشمانداز
برنامه ششم توسعه باشیم.
پ.ن .سرپرســت اداره ســامت اجتماعی ســازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز

دنیای مدرن که مبتنی بر باورهای دنیاگرایی و مادیگرایی است ،با ترویج سبکهای زندگی با
ویژگیهایی چون پول زیاد ،شغل پردرآمد ،زیبایی ،وسایل لوکس و گرانقیمت موجب ایجاد حرص
و ولع در رقابت و کسب این نوع سبک زندگی شده است .این فعالیتها امنیت وجودی افراد را که
وضعیت ذهنی راحت و مناسب اســت به خطر انداخته است .از سوی دیگر نفوذ و رواج این موارد
اجتماعی و مدرن ،متأســفانه فشــارهایی را هم از بُعد روانشناختی و فردی و هم اجتماعی بر افراد
وارد میکند که موجب پریشانحالیهای روانی ،پوچی ،ازهمپاشیدن اعتقادات ،احساس بیقدرتی،
بیمعیاری یا بیهنجاری و خلع ید میشود

نتایج این پژوهش نشــان میدهد که پاســخگویان به دالیل دوســتمحوری ،برابریگرایی،
تجددگرایی ،لذتگرایی ،تغییر الگوی فراغت ،و فشار و درماندگی به مصرف قلیان روی آوردهاند.
در این میان فقدان مانع و مجاورت مکانی بهمثابهی زمینهی تسهیلگر و مجاورت خانوادگی بهمنزلهی
شرایط مداخلهگر عمل کردهاند .بر اســاس مطالعهی حاضر مصرف قلیان گسترش ناهنجاری و
آسیب ،پشیمانی و احساس گناه و طرد و بیاعتباری اجتماعی را در پی داشته است
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قرار گرفتن در
خانوادههایی که مصرف
مواد دخانی چون قلیان
نوعی الگوی گذران
اوقات فراغت ،آداب
پذیرایی از مهمان و
وسیلهی تفریح تلقی
میشود؛ عاملی مهم و
مداخلهگر در مصرف
قلیان است

،،

،،

فرآیند فرهنگپذیری و
الگوبرداری از فرهنگ،
ممکن است در تقابل
با اصول هنجاری و
سنتی جامعه باشد .این
امر میتواند فشار یا
تعارض بین دو فرهنگ
رقیب را افزایش داده
که درنهایت با مقاومت
نهادهای سنتی و ازجمله
کاهش حمایت خانواده
به طرد اجتماعی سوژه
نیز میانجامد

،،

،،

بهمنظور غنیسازی
اوقات فراغت
شهروندان و کاهش
گرایش به الگوهای
فراغتی آسیبزا،
برنامههایی جریانساز
و مستمر در دستور
کار سازمان فرهنگی،
اجتماعی شهرداری
شیراز قرار گرفت.
این برنامهها مبتنی بر
پژوهشهای نیازسنجی،
استفاده از روشهای
متنوع آموزشی ،پرورشی
و دانش بینامتنی ،و
با تمرکز بر گروههای
اولویتدار بوده است
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در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس بررسی شد

تاریخچه کتاب و بررسی علل انحطاط کتابخوانی در ایران
نشســت «تاریخچه کتاب و بررســی علل انحطاط
کتابخوانی» در مرکز اســناد و کتابخانه ملی فارس برگزار
شد .این نشست با ســخنرانی دکتر کامیار عبدی پیرامون
«هالیــوود ،آینــده بشــریت و پدیده کتابخوانــی ،کتاب
هراسی» ،دکتر محمد شعله ســعدی با موضوع «علل بقاء
شرایطی که کتاب نمیخوانیم» و مجید دهقانی با «موضوع
گذری تاریخی بر کتاب و کتابخوانی» در ســالن ســرای
سخن مرکز فارس برگزار شد .هجدهمین نشست از سلسله
نشســتهای سعدیشناســی با عنوان «برخوان سعدی»
توســط انجمن فرهنگ و ادب شیراز و با همکاری سازمان
اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس و سعدیشناسی در سرای
سخن برگزار شد .در این نشست استاد دانشگاه و پژوهشگر
ضمن اشاره به موضوع تعادل در ساحت اندیشگانی سعدی
در امور مختلف گفت :ارزشهای انســانی در پرتو اندیشــه
سعدی همواره نمایشــگاهی است از تابلوهای احساسات و
عواطف عمیق انســانی که هرکدام قبــل از اینکه بخواهند
قلــب و روح مخاطب را با ابزار انتزاعی شــیفته و مجذوب
کننــد ،او را در ســیطرهای از ابعاد وجــودی و واقعیتهای
مســلم زندگی قرار میدهند تا عقل او را در ســلک نظامی
قاعدهمند درآورند .زهرا رفیعی ،افزود :ســعدی در گلستان و
بوستان چون نقاشی اســت که رنگش قدرت زبان ،بومش
هنر داســتانپردازی و قلمش همان قهرمانی اســت که در
هرجایــی و در هر مکانی نقشهــای بهظاهر متضاد خلق
میکند و بهجرئــت میتوان گفت که این قهرمانها همان

الیههای پیدا و پنهان شــخصیت سعدیاند؛ اندیشه سعدی
مانند منشوری است که طیف وسیعی از فاصله بد مطلق تا
خوب مطلق را در برمیگیرد .وی در ادامه گفت :او وجوهی
چندگانه برای خاستگاه ارزشها قائل است .بهگونهای که در
موقعیتهای متفاوت و ناگزیــر از رهگذر کنشهای افراد،
ارزشهای فردی ،اجتماعی تعریف میشوند.
رفیعی در ادامه افزود :در فرهنگ سعدی گاهی فضل
را در پس پرده فروتنی نگاهداشــتن ،نوعی هوشمندی است
و گاهی در جایگاهی کــه عالم نمایان بیفضل رگ حیات
تفکر و تعبد جامعهای به دست گرفتهاند ،ابراز فضل را جهت
بیداری ایشان نسبت به سســت بودن جایگاهشان در بین
مردم ،خرد محض میداند .وی ادامه داد :در مسلک سعدی

در هنگام کرم ،سفارش میکند :مپرس آیینش که چیست.
اما در جایگاهی که ســخن از پرورش بذر روح انســانی به
میان میآید ،امتناع از معاشــرین هممسلک پارسا و انتخاب
فرومایگان ،مساوی با انحراف از مسیر سعادت و گمشدگی
در عالم هستی است.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت :سعدی زمانی تحمل
فرد ترشــروی مغــرور را برنمیتابد و عطایــش به لقایش
میبخشد و در جایی آسایش دو گیتی انسان را در سازگاری
و انعطاف در برابر محیط آغشــته به نازیبایی و شر میداند.
به گفته رفیعی ،قناعت در ملک سعدی گوهری است شریف
که امنیت جان میآورد و تشــویش خاطر میبرد اما همین
ســعدی ،قناعت را برای نازپروردگان تنعم ،مقارن آیندهای

قاب شهر

عکس :علی محمدیراد

تلفن07132229821 :

میدانــد که رنج و فقــر میآورد و به دســت آوردن دولت
بیپایان را مشــروط به هنراندوزی و کســب مهارت و فن
برمیشمرد.
وی در ادامه افزود :گاه چون رایضی نفس را در جهت
مدار قانونمندی به صالبه میکشــد و بر کسانی که چشم
جمعیتی بر رفتار آنان اســت و محل توجهاند ،حلقه ریاضت
را تنگتر میکند و گاهی ســخت گرفتن (بیمورد) را فراتر
از توان خالیق عنوان میکنــد و عاقبتبهخیری را در گرو
آســانگیری و ترحم .او حتی چندوجهی بودن شــخصیت
حاکم و مهارت اســتفاده به هنگام از وجوه مختلف انسانی،
از قبیل مدارای به وقت و غضب بهموقع را نشــاندهنده و
تضمینکننده دیپلماسی قوی حاکم میداند.
رفیعی افزود :بر ســر خوان عشــق سعدی رنگها از
پیرنگ در آینــد و روندند .گاه رنگ آدمیت ،گاه رنگ خدا،
گاه رنگ عقــل و خرد و گاه رنگ زمینی بودن .به باور این
پژوهشــگر سعدی شــاهین ترازوی صفات و رفتار انسانی
است و نسبی بودن برخی از اخالقیات در مکتب او همچون
جراحی و مرهم نهادن اســت .بر همین اســاس در آسمان
اخالق ســعدی شــرف و وبال هر کوکبی بر مدار شرایط و
موقعیتهای موجود میچرخــد و نتیجه اینکه هیچکس از
رؤیت و دســتیابی به کواکب اخالقــی بینصیب نمیماند.
بــه گزارش خبرنگار مهر ،این نشســت با همــکاری بنیاد
ایرانشناسی شــاپور شهبازی و مرکز اسناد و کتابخانه ملی
فارس برگزار شد.
های کتاب
تازه
سفرنامهها
شیراز در

کتاب «دگمههای گیج» کاووس
حسنلی به چاپ دوم رسید

[ هفتهنامه شهرراز از کارشناسان،
صاحبنظران و پژوهشگران حوزهی شهری
برای انتشار مقاله ،یادداشت و گزارش در
حوزهی برنامهریزی شهری ،محیطزیست،
معماری و ...دعوت به همکاری میکند ]
رویداد
نهمین تابستانه کتاب آغاز شد

برگزاری همایش ملی
«ادبیات معاصر ایران»

همایش ملی «ادبیات معاصر ایران» در دو بخش
شــعر و داستان در شــیراز برگزار میشود .بنا بر گزارش
دبیرخانه علمی همایش ملی «ادبیــات معاصر ایران»،
موسســه آموزش عالی حافظ شیراز با همکاری دانشگاه
الزهــرا و دانشــگاه هرمــزگان این همایــش را که در
پایگاه علوم اســتنادی جهان اسالم « »ISCو سیویلیکا
« »CIVILICAبه ثبت رسیده است در دو بخش شعر و
داســتان در  ۲۸بهمنماه  ۱۳۹۷در شیراز برگزار میکند.
در فراخوان این همایش آمده اســت :با باور بدین امر که
ادبیات جهان معنایی انسانها را به افق حقیقت نزدیک
میکند ،انسانها میتوانند در آن ،آرزوها و آمال خویش
را دستیافتنی بیابند و از دغدغههای خود سخن بگویند
بهگونهای که زیســت انســانی خود را هویت بخشــند.
پرداختن به ادبیات در هر دو عرصه کالســیک و معاصر
امری گریزناپذیر اســت .در دورانی کــه انزوا ،تنهایی و
فقدان ارتباط در جهان مدرن بحرانی جدی محســوب
میشود ،ادبیات معاصر میتواند راهی بگشاید به ارتباطی
جمعی و همگانی در ســطوح مختلف جامعه .ازاینروی،
شناخت مبانی آن ،ضرورتها و آسیبشناختی الیههای
مختلفــش ،برای تحقق اهداف جمعــی و علمی جامعه
امری درخور است .عالقهمندان به شرکت در این همایش
میتواننــد مقاالت خود را تا تاریخ  ۱۰بهمنماه  ۱۳۹۷از
طریق نشانی اینترنتی  dabir@hafez.ac.irو یاmoaser. :
 cnf@gmail.comبه دبیرخانه همایش ارسال کنند.
محورهــای ایــن همایــش عبارتانــد از :الف.
جریانشناســی شعر معاصر /ســاختار شناسی و تحلیل
محتوایی شــعر دهه  /۹۰ – ۶۰بررســی شعر زنان دهه
 / ۹۰ - ۶۰آسیبشناســی شعر معاصر /تحلیل گفتمان
شــعر معاصر /روایتشناسی شــعر معاصر /زیباشناختی
شعر معاصر /زبانشناختی شعر معاصر /بالغت و تصویر
در شــعر معاصر /شــعر معاصر و فرهنگ مردم /تحلیل
و بررســی شــعر معاصر با رویکرد نقد جامعهشناختی،
روانشناختی ،حماسی و اساطیری ،مذهبی/شعر معاصر
فارس؛ شاعران فارس .ب .روایتشناسی داستان معاصر/
ساختارشناســی و تحلیل محتوایی داستان دهه ۶۰-۹۰
 /بررســی داســتان زنان دهه  / ۹۰ - ۶۰آسیبشناسی
داســتان معاصــر /تحلیل گفتمــان داســتان معاصر/
روایتشناســی داســتان معاصر /زیباشــناختی داستان
معاصر /زبانشناختی داســتان معاصر /بررسی ژانرهای
داســتان معاصر؛ روستایی ،شهری ،اقلیمی و  /...داستان
معاصر و فرهنگ مردم /تحلیل و بررسی داستان معاصر
با رویکرد نقد جامعهشــناختی ،روانشناختی ،حماسی و
اساطیری ،مذهبی /داستان معاصر فارس؛ داستاننویسان
فارس/ساختارشناسی و تحلیل محتوایی ادبیات پایداری/
ساختارشناســی و تحلیــل محتوایی ادبیــات کودک و
نوجوان.

یادداشت

پارک کودک
نوید سعیدی رضوانی

فضاهای ســبز شــهری و پارکها نوعی از
سطوح شــهری موردنیاز شهروندان هستند که
انــواع مختلفی دارند .یکــی از انواع پارکهای
شــهری که امروزه در کشورهای مختلف بسیار
موردتوجه قرارگرفته پارک کودک اســت که با
هدف بهبود گــذران اوقات فراغــت کودکان،
آموزش کودکان و توســعه فضاهای شــهری
آموزشدهنــده احداث میشــوند .بــا توجه به
اهمیت بازی در دوران کودکی و نقشی که این
امر در تقویت روحیه کودکان ،کاهش استرس و
افزایش قابلیتهای فردی کودکان دارد توجه به
محیطهای بازی و فراغتی کودکان امری بسیار
ضروری اســت .این در حالی اســت که پارک
کودک به مفهوم واقعی در شــهرهای ما ایجاد
نشده است.
فضاهــای ســبز شــهری بــه دو نوع
برونشــهری (حاشیه شــهری) و درونشهری
(پارکها) تقســیم میشوند .پارکهای شهری،
فضاهایــی عمومیاند که تمــام طبقات مردم
میتواننــد از ایــن فضاها بهمنظــور گردش و
استراحت اســتفاده کنند .در پارکهای عمومی
ســعی میشــود که تمام وسایل ســرگرمی و
رفاهی ،تقریب ًا برای همه گونه سلیقه ،فکر و سن
وجود داشته باشد .پارکهای درونشهری ازنظر
مقیاس به انواع مختلفی نظیر پارکهای شهری
در مقیاس منطقه ،در مقیاس ناحیه ،در مقیاس
محله و در مقیاس واحد همســایگی تقســیم
میشــوند .پارک کودک با رویکرد طراحی این
مکان برای کودکان معمو ًال در زمره پارکهای
مقیاس واحد همسایگی قرار میگیرد .پارکهای

شــهری در مقیاس واحد همســایگی عبارت
اســت از پارکی که در یک واحد «همسایگی»
قرارگرفته و مساحتی کمتر از نیم هکتار داشته
باشد .طبق استاندارد ،باید دسترسی برای کودک
 ۹ســاله از دورترین نقطه واحد همســایگی تا
پارک با پای پیاده مقدور باشــد و در طی مسیر
از خیابان سریع شریانی و بزرگراه عبور نکند.
پارک کــودک محیطی بــرای تفریح و
آموزش کودکان اســت و همواره نقش اساسی
در برنامههای جامعهمحور بــرای کودکان ایفا
میکند .امروزه گسترش و صنعتی شدن شهرها
و زندگی در آپارتمانهای کوچک ،انسانها و به
ویژه کودکان را از محیطهای باز طبیعی دور نگه
داشته است ،کودکان بیشتر اوقات خود را درون
اتاقهــا میگذرانند و بــا بازیهای کامپیوتری
سرگرم میشــوند .در این شرایط است که نیاز
به وجود پارکها و بهویژه پارکهای مخصوص
کودکان بیشتر احساس میشود .بنابراین پارک
کودک به پارکی معمو ًال در مقیاس همسایگی و
گاه در مقیاسهای باالتر گفته میشود که ویژه
کــودکان و با توجه به ویژگیهای آنان طراحی
شــده است .کودکان در این فضا اوقات مفرحی

را میگذراننــد درعینحال که حس کنجکاوی
و خالقیت آنان برانگیخته میشــود .مخاطبان
اصلــی این نوع پارکها ،کــودکان و نوجوانان
هستند اما طراحی این پارکها بهگونهای است
که بزرگساالن و والدین کودکان نیز میتوانند
در کنار آنان اوقات فراغت شادی داشته باشند و
با مشارکت هم از امکانات آن لذت ببرند .احداث
پارکهای کودک آنچنان موردتوجه اســت که
برخی واقفین و خیرین زمینهای خود را به این
امر اختصاص میدهند.
فضاهای اصلی پارک کودک

در نگرشــی کلی ،این نوع پارکها دارای
فضاهای زیر هستند :فضاهای طبیعی برخوردار
از درخــت ،آب و موجودات زنده .فضاهای باز و
گستردهای که بچهها بتوانند بهاندازه دلخواه در
آن بدوند ،به بازی بپردازند و انرژی درونیشان
را تخلیه کنند .فضاهایی برای ماجراجویی :اینها
فضاهایی هستند که قوه تجسم و تخیل کودکان
بهواسطه بودن در این فضاها تقویت میشود.
انواع زمینهای بازی در پارک کودک

زمینهــای بازی خالقانــه :خالقیت در
طراحــی زمینهای بازی بســیار اهمیت دارد.

باید به کودکان امکان ســاخت و ایجاد اشکال
و چیدمانهــای جدیــد را داد ،چراکه به دلیل
انعطافپذیری با خواســت کودکان ،در رشــد
جســمی و شــناخت آنان از محیط بسیار مؤثر
اســت .زمین بازی شــنی :باید توجه داشــت
که زمینهای آســفالت یــا بتونی به علت عدم
خاصیت ضربهگیری ،برای زمین بازی کودکان
مناســب نیستند .برای نرم و قابلاستفاده کردن
سطح زمین بازی میتوان از خاکاره ،تراشههای
چوب ،کاه ،شن و ماســه مناسب استفاده کرد.
علف و چمن نیز چندان مناســب نیستند .لذت
لمس شن هرگز از ذهن کودکان نخواهد رفت
و آنها با آن به اوج احســاس خود میرســند.
محوطه شنی منبع سرگرمی برای خردساالن و
کودکان دبستانی را نیز فراهم میآورد.
زمینهای بازی مرتبط با بازیهای بومی
و ســنتی :در طراحــی پارک کــودک میتوان
بخشهایی را ملهم از بازیهای قدیمی و بومی
طراحی کرد ،ازجمله طراحــی فضاهایی برای
بازی لیلی و. ...
بازیهای آبی

بازی با آب یکی از بهترین ،اساسیترین و
لذتبخشترین کارهایی است که کودکان انجام
میدهند .آب جذبهای سحرآمیز برای آنها دارد.
کودکی که با آببازی میکند ،در حال یادگیری
علــت و معلول گرما و ســرما ،جاری شــدن و
فرورفتن آب در زمین اســت .این کودک پس
از آنکه بهعنوان موجــودی کوچک در دنیایی
بزرگ ،یک روز ســخت را پشت سر گذاشت با
آببازی آرامش مییابــد .بازیهای آبی یکی
از مهیجتریــن و پرطرفدارترین بازیها در بین
کودکان است.

کتــاب «دکمههای گیج» کــه گزیدهای
از اشــعار کاووس حســنلی اســت ،با کوشش
محمدحســین ابراهیمــی گردآوری و توســط
انتشــارات کتــاب کولهپشــتی به چــاپ دوم
رســید .این کتاب ،مجموعهای از اشعار سروده
شده توســط دکتر کاووس حســنلی ،نقدها و
نوشتههایی از منتقدان بر این اشعار است ،چراکه
در این مجموعه برخالف گزیده شعرهایی که با
مقدمهای تحلیلی از مؤلف منتشر میشود ،تنی
چند از منتقدان درباره شــعرهای این دفتر ،نقد
نوشتهاند و آثار شاعر را موردبررسی قرار دادهاند.
منتقدان این مجموعــه دیدگاههای مختلفی را
ارائه دادهاند و نقدهایشــان با رویکردی یکسان
نوشــته نشده اســت ،ازاینرو میتوان همراه با
گزیده شــعر با جوانب کاری شــاعر از زوایای
مختلف آشــنا شد و از خالل شــعرها و نقدها
کارش را داوری کرد.
نقدهای منتشر شده در این کتاب از دکتر
محمد حکیمآذر ،دکتر حســن ذوالفقاری ،دکتر
پروین ســاجقه ،دکتر مصطفی صدیقی ،علی
عبداللهی ،محسن قائمی ،دکتر میر جاللالدین
کزازی ،دکتر علی گزلیوز ،دکتر ســاناز مجرد
و دکتر فرزانه معینی اســت .در بخش دوم این
کتاب که نقدها و نوشــتههایی به چاپ رسیده،
دکتر محمد حکیمآذر در بخشی از یادداشتی با
عنوان «شــاعر لبخندها» پیرامون شعر حسنلی
مینویســد« :در یک نگاه کلــی و گذرا به این
مجموعه تکــرار چند مضمون توجه مخاطب را
جلب میکند .امید به دســتیابی به ذات حقیقی
خود ،سرزندگی ،نشاط و شادی ازجمله مفاهیم
و مضامین تکرارشــونده در دفتر شــعر یادشده
است« :ما معتقدیم زندگی شیرین است /با آنکه
دلشکسته را میفهمیم».
کاووس حسنلی ،متولد سال  ،۱۳۴۱شاعر،
نویسنده ،پژوهشگر و استادی نامآشنا در فرهنگ
و ادبیات فارسی است .از وی تاکنون  ۳۵عنوان
کتاب و بیش از  ۲۰۰مقاله علمی منتشر شده و از
دفترهای شعرش میتوان به «رنگ از رخ تمام
قلمها پریده است»« ،به لبخند آیینهای تشنهام»
و «پشــت کرشــمههای مرمره» اشــاره کرد.
حسنلی در حال حاضر استادتمام زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه شیراز ،مدیر مرکز حافظشناسی
و مدیر قطــب علمی «پژوهشهای فرهنگی و
ادبی فارس» است.

