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دبیر شورای ویژه اقتصادی کشور در بازدید از واحدهای صنعتی منطقه ویژه اقتصادی شیراز اعالم کرد

واحدهای اقتصادی فارس امکان توسعه صادراتمحور را دارند
،،

،،

هماینک  53واحد
متوسط و کوچک
در منطقه ویژه
اقتصادی شیراز فعال
هستند و سه هزار نفر
اشتغال تنها در یکی
از این واحدها ایجاد
شده است

منطقه ویژه
اقتصادی شیراز در
حوزه صنعت فعالیت
خوبی داشته است
و میتواند خاستگاه
مجموعههای مهم
صنعتی در استان
فارس باشد

،،

مشــاور رئیسجمهوری و دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی گفت :مصوبه اخیر هیئتوزیران در زمینه معافیت واردات مواد
اولیه و قطعات موردنیاز تولید به مناطق آزاد از ثبت سفارش ،این مناطق
را رونق میدهد .به گزارش ایرنــا ،مرتضی بانک در بازدید از واحدهای
صنعتی منطقه ویژه اقتصادی شــیراز افزود :یکی از مشــکالت فراروی
فعاالن اقتصادی اســتان فارس و کشور در حوزه ثبت سفارش کاالهای
موردنیاز است که با مصوبه اخیر دولت ،واحدها میتوانند در زمینه واردات
مواد اولیه و قطعات یدکی بدون ثبت ســفارش به مناطق ویژه و آزاد را
در دستور کار قرار دهند .هیئتوزیران در جلسه هفتم آذرماه گذشته خود
به ریاست رئیسجمهوری ،بهمنظور تســهیل در فرآیند تولید داخلی در
کشور ،واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولید به مناطق آزاد تجاری ـ
صنعتی و ویژه اقتصادی را بر اساس مقررات این مناطق ،از تشریفات ثبت
ســفارش در وزارت صنعت ،معدن و تجارت معاف کرد .دولت همچنین
وزارت صنعت ،معدن و تجارت را موظف کرد فهرست گروههای کاالیی
فوقالذکــر را ظرف یک هفته به دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد و
گمــرک اعالم و به طریق مقتضی به اطالع واحدهای تولیدی و تجاری
برساند.

،،

اختصاص ارز نیمایی

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بخش دیگری از
سخنان خود اظهار داشت :برخی فعاالن اقتصادی نیازمند تخصیص ارز
برای واردات هستند تا بتوانند مشکالت واحدهای صنعتی خود را برطرف
کنند و بر اســاس تفاهمنامههایی که صورت گرفته است ،مشکالت این
واحدها برطرف میشــود و ارز نیمایی به این واحدها پرداخت میشــود.
سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزی که بهاختصار سامانه نیما نام گرفته،
بســتری امن برای خریدوفروش ارز اســت .بازرگانان درخواســتهای
غیربانکی خود را برای تأمین ارز در ســامانه جامع تجارت ثبت میکنند
سپس این درخواست به شــکل خودکار به این سامانه منتقل میشود و
سپس این درخواست برای صرافیها قابلمشاهده میشود.
ارزیابی مثبت فعالیتهای صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی
شیراز

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بخش دیگری از
ســخنان خود اظهار داشت :منطقه ویژه اقتصادی شیراز در حوزه صنعت

فعالیت خوبی داشته است و میتواند خاستگاه مجموعههای مهم صنعتی
در اســتان فارس باشد .بانک افزود :هماینک  53واحد متوسط و کوچک
در منطقه ویژه اقتصادی شــیراز فعال هستند که افزون بر این سه هزار
نفر اشــتغال تنها در یکی از این واحدها ایجاد شــده که نشــاندهنده
پتانسیلهای مناسب این منطقه در ایجاد اشتغال است .وی با بیان اینکه
بهصورت مستقیم با مشکالت واحدهای اقتصادی استان فارس آشنا شده
است تأکید کرد :اگر شرایط مناسب توسعه در واحدهای اقتصادی فراهم
شــود اینگونه واحدها امکان توسعه فعالیتهای مختلفی ازجمله توسعه
صادرات محور را خواهند داشت.
 10میلیارد تومان به منطقه ویژه اقتصادی شیراز اختصاص
یافت

سرپرست سابق اســتانداری فارس گفت 10 :میلیارد تومان برای
توســعه زیرساختها در منطقه ویژه اقتصادی شیراز تأمین اعتبار شد که
تاکنون بیش از نیمی از این رقم تخصیص یافته است .یداهلل رحمانی در
جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان فارس که با حضور مرتضی بانک
مشاور رئیسجمهوری در منطقه ویژه اقتصادی شیراز برگزار شد ،افزود:

رئیسکل دادگستری فارس خواستار شد

الیحه جامع داوری در مجلس مطرح شود

رئیسکل دادگســتری فارس خواستار طرح الیحه جامع داوری
پس از تأیید ریاســت قوه قضاییه در مجلس شورای اسالمی شد .به
گزارش ایســنا ،علی القاصیمهر در همایش استانی فرآیند داوری با
اشــاره به اینکه در بخشــی از قوانین آنطور که انتظار قانونگذار و
نیاز جامعه اســت اقدامات مناسب انجام نشــده ،اظهار کرد :یکی از
این حوزهها حوزه داوری است .وی با بیان اینکه امروز قانون داوری
نیاز دستگاه قضایی است ،خاطرنشان کرد :الیحهای که مدتها روی
آن کار شــده و الیحه جامع و خوبی تهیه شــده و نزد ریاســت قوه
قضائیه است درخواست میشود در جلسه مسئوالن عالی قضایی این

معاون دادگستری فارس اعالم کرد

فعالیت  90مرکز و مؤسسه داوری در فارس

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری فارس
با اشــاره به فعالیت  90مرکز و مؤسســه داوری عادی و حرفهای در
سراســر استان ،گفت 450 :نفر در این مؤسسات خدمات داوری ارائه
میدهند .به گزارش ایسنا ،احمد رحمانیان در همایش استانی مدیریت
فرآیند داوری با بیان اینکه  250دوره آموزشی برای داوران در سطوح
مقدماتی و داوری پیشــرفته برگزار شده است ،افزود :نزدیک به 800
نفر از افراد در این دورهها شــرکت و گواهی شــرکت در دوره دریافت کردند .وی با تأکید بر
اینکه کانون داوران فارس نیز بهزودی راهاندازی میشود ،خاطرنشان کرد :هدف از راهاندازی
این کانون ،تقویت بخش خصوصی است .معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
فارس با اشــاره به اینکه اصناف استان شــرط داوری را در کل مجمع خود محور قرار دادند،
خاطرنشــان کرد :در حوزه معامالت امالک نیز شرط داوری آمده و به لحاظ توسعه خوبی که
در حوزه داوری در اســتان داشتیم ضرورت داشت کار بهصورت نظاممند انجام شود و نظارت
مناسبی بر فعالیتهای این حوزه انجام شود .رحمانیان با بیان اینکه الکترونیکی شدن سامانه
داوری با جدیت دنبال شد تا نظارت بر آن تسهیل شود ،اضافه کرد :داوران نیز بهراحتی از این
سامانه استفاده میکنند و جلسات کارشناسی بسیاری برای این اقدام تشکیل شده است .وی
با تأکید بر اینکه از مهمترین فعالیتهای این ســامانه نظارت دقیق بر فعالیت داوریها است،
اظهار کرد :برخی تشریفات که ضرورت دارد و الزامی است توسط این سامانه کنترل میشود
که صورت بگیرد و فرمهای متحدالشــکلی طراحی شده تا انسجام در فعالیتها دنبال شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس نیز همچون رئیسکل دادگستری
استان بر لزوم تصویب هر چه سریعتر الیحه جامع داوری تأکید کرد و گفت :بیمهها و بانکها
برای دستگاه قضایی پروندههای ورودی زیادی دارند و اینها میتوانند دعاوی خود را در قالب
داوری مطــرح کنند اما اصالح قانون باید بهصورت ملی صورت گیرد و تعرفههای داوری نیز
باید بازنگری و مجدد ابالغ شود.

بهعنــوان یک مطالبه مطرح و زمینه تأیید نهایی فراهم و در مجلس
مطرح شــود .رئیسکل دادگستری با اشاره به اینکه قانونگذار تأکید
دارد قوه قضائیه موظف اســت بهمنظور کاهــش مراجعات مردم به
دستگاه قضایی ،زمینه را برای فعالیت مؤسسات داوری فراهم و این
ظرفیــت را برای حلوفصل دعاوی مردم ایجاد کند ،بیان کرد :توجه
به امر داوری در نظام دادرســی توسط قانونگذار صورت گرفته زیرا
با ارجاع داوری در خیلی موضوعات مردم از پیچوخمهای دادرســی
رها میشوند.
رئیس شورای عالی قضایی فارس با تأکید بر اینکه اگر فرهنگ

عنایتاهلل رحیمی استاندار فارس شد
عنایتاهلل رحیمی از سوی هیئت دولت بهعنوان استاندار فارس
معرفی شد .رحیمی که از ســال  95معاونت امور عمرانی استانداری
فارس را بر عهده داشــت ،پس از اسماعیل تبادار که به دلیل قانون
منع بهکارگیری بازنشستگان از سمت خود کنار رفت ،بهعنوان یکی
از گزینههای بومی استانداری فارس مطرح بود که چهارشنبه  12دی
در پایان جلسه هیئت دولت رسم ًا بهعنوان استاندار فارس معرفی شد.
اســماعیل تبادار استاندار سابق فارس در زمره  14استاندار بازنشسته استانهای کشور بود که
در اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشســتگان در مناصــب مدیریتی 26 ،آبان ماه  97از این
ســمت کناره گیری کرد و یداهلل رحمانی معاون وی با حکم وزیر کشور سرپرست استانداری
فارس شد .رئیس جامعه شهر سازان فارس (دوره اول) ،عضو هیئتمدیره سازمان تاکسیرانی
شــیراز ،عضو هیئتمدیره سازمان همیاری شهرداریهای فارس ،عضو شورای اتوبوسرانی،
عضو ستاد ســاماندهی باغات شیراز ،دبیر شورای ترافیک استان ،عضو شورای بافت تاریخی
و فرهنگی شــیراز ،عضو کمیته فنی و کمیســیون ماده  5شورای عالی شهرسازی و معماری
کشــور و استان ،عضو شورای برنامهریزی استان فارس ،عضو ستاد بازآفرینی شهری فارس،
دبیر کارگروه مبارزه با زمینخــواری و تغییر کاربریهای غیرمجاز و دیگر کارگروههای ذیل
شورای برنامهریزی استان ،رئیس شــورای تحول اداری استانداری فارس ،مشاور شهرسازی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس ،کارشناس ارشد و ناظر عالی شهرسازی و عمرانی
شــهرهای استان فارس ،شهردار مرودشــت و فرماندار داراب بخشی از سابقه کاری رحیمی
است .رحیمی فوقلیسانس شهرسازی خود را از دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه شهید
بهشــتی تهران اخذ کرده و در حال دفاع از پایاننامه دکترای شهرسازی است .رحیمی ضمن
آن که مشاور شهرسازی سازمان مسکن وشهرسازی سابق (اداره کل راه وشهرسازی) استان و
همچنین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوده است ،در حوزه فرهنگ و رسانه نیز فعالیت
داشته و مدیرمسئولی هفته نامه استخر در کارنامه فعالیتهای وی به چشم میخورد.

این منطقه ویژه در زمینی به وســعت یک هــزار و  300هکتار در حال
خدماترسانی است و تا  2هزار و  250هکتار امکان توسعه دارد و تاکنون
نیز  300هکتار به فعاالن اقتصادی واگذار شــده است .او اضافه کرد53 :
واحد تولیدی فعال با اشــتغالزایی برای سه هزار نفر در حال فعالیت در
این منطقه هســتند و  60واحد نیــز در حوزههای مختلف در حال انجام
فعالیتهای عمرانی و فرایند ساخت هستند.
سرپرست ســابق استانداری فارس گفت :پیشتر درباره مشکالتی
کــه فعاالن اقتصادی با آن مواجه هســتند در کارگروه رفع موانع تولید
اســتان ،تصمیماتی اتخاذ شــده بود اما عدم اجرایی شدن این مصوبات
را در دو حوزه ارســال مصوبات در جهت عملیاتی شــدن و بروکراسی
اداری در بانکها باید جستوجو کرد .وی درباره مشکالت اعالمشده از
سوی برخی فعاالن اقتصادی در زمینه تأمین مواد اولیه موردنیاز واحدهای
صنعتی و تولیدی گفت :با توجه به اینکه شــرایط رقابتی بر بازار حاکم
است بهتر است که واحدهای اقتصادی در بازار آزاد به دنبال تأمین مواد
اولیه خود باشــند .رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :در هر
یک از شهرستانهای استان ساالنه حدود یک میلیارد تومان برای توسعه
زیرساختهای اقتصادی کمک شده است.
رجوع به داوری در رسیدگیها دنبال و این حوزه تقویت شود برکات
و نتایــج خوبی بــرای جامعه به دنبال دارد ،اظهــار کرد :هم موجب
میشــود قضات و محاکم و دادگاهها با فراغ بال بیشــتر و با کیفیت
باالتر به موضوعاتی که حتم ًا باید در دســتگاه قضایی رسیدگی شود
رسیدگی کنند و هم اینکه از ورود خیلی از پروندههایی که نباید وارد
دستگاه قضایی شود ،جلوگیری و این موضوعات در مؤسسات داوری
رســیدگی میشــود .وی با تصریح اینکه بار قوه قضائیه و دادگاهها
و محاکم با حجم زیاد ورودی پروندهها بســیار ســنگین شده است
که به کارکردها و مشــکالت جامعه برمیگردد ،گفت :ورود خیلی از
موضوعات و دعاوی به دستگاه قضایی به دلیل اینکه با نظم عمومی
جامعه مغایرت ندارند از وقت قضات میکاهد و باعث رسیدگی بدون
کیفیت به دیگر پروندههای مهم میشود.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) عنوان کرد

استان فارس پدیدآورنده مجامع خیران در کشور است

نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری و تولیت
آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) گفت :استان فارس پدیدآورنده
مجامع خیران در کشور اســت .به گزارش خبرگزاری تسنیم آیتاهلل
سید علیاصغر دستغیب در جلسه هیئتمدیره مجمع خیرین شهرساز و
فرهنگساز به اهمیت امربهمعروف و نهی از منکر اشاره و ترغیب مردم
به انجام امور خیر را امربهمعروفی دانســت که فطرت انسانها با آن
آشناست .رئیس هیئت امناء مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز ،مجمع خیرین شهرساز
و فرهنگســاز را متعلق به عموم مردم دانست و اظهار داشت :باید در مسیر صراط مستقیم و
کارهای مثبت متوجه قشــر جوان باشیم و از نیروی آنها در مسیر صحیح و منطقی و فطرت
پســند استفاده کنیم .وی بهکارگیری نیروی انسانی در مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز را
استثنایی عنوان کرد و این تفاوت را در گستردگی برنامههای مجمع با کمترین امکانات عنوان
کرد و آن را نوعی خودجوشــی خواند که از جامعه نشــئت میگیرد .آیتاهلل دستغیب با اشاره
به حضور بینظیر خیران شــهر ساز و فرهنگساز شیراز در کشور ،گفت :هر شهروند میتواند
یک خیر شهرســاز و فرهنگساز باشد و نقش دستگاههای فرهنگی بهخصوص رسانه ملی در
معرفی مجمع و ایجاد اعتماد در خیرین بســیار حائز اهمیت اســت .رئیس هیئتامنای مجمع
خیرین شهرســاز و فرهنگساز شیراز با بیان اینکه که نباید نیروی جوان را دستکم بگیریم و
تا میتوانیم امور فطرت پســند را گستردهتر کنیم ،افزود :باید بیشازپیش تالش کرد تا بتوانیم
هرچه بیشتر در انجام وظایف مربوط به امور خیر وارد شویم .مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز
و فرهنگساز شیراز نیز اظهار داشت :این مجمع عالوه بر کارهای فرهنگی در بخش عمرانی
نیز با رویکرد فرهنگی 25 ،پروژه کوچک و بزرگ در دست اجرا دارد و یا به بهرهبرداری رسانده
اســت .سید عبدالرضا دستغیب با برشمردن خدمات امور مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز
بیان کرد :تمام مردم و خیرین میتوانند بهصورت مادی و معنوی در کنار مجمع خیرین باشند
و هر کس بهاندازه توان خود سهمی در انجام امور خیر داشته باشد.

صدا ی شهر

احداث پروژه تقاطع غیرهمسطح جوادیه
(عج)
به طول مجموع ًا  ۶کیلومتر در راستای تکمیل بزرگراه کوهسار مهدی
و رینگ پیرامونی شهر شیراز است

گزارشهایی درباره مدیریت شهری
و بررسی عملکرد مدیران و تصمیمسازان شهری
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شهردار شیراز خبر داد

تقاطعغیرهمسطحجوادیهآمادهافتتاحاست

شــهردار شیراز در بازدید از پروژه تقاطع جوادیه نیز اعالم کرد :این
تقاطع غیر همسطح در حال گذراندن مراحل نهایی و آماده افتتاح است.
حیدر اسکندرپور با اشاره به نقش تقاطع جوادیه در توزیع ترافیک ورودی
به شهر شیراز خاطرنشان کرد :با افتتاح این پروژه امیدواریم شاهد تسریع
در ترافیک خروجی و ورودی شــیراز ،تفکیک ترافیک درونشــهری از
برونشهری و کاهش میزان ترافیک شــهرکهای غربی شیراز و بلوار
صنایع باشیم .وی تصریح کرد :احداث پروژه تقاطع غیرهمسطح جوادیه
(عج)
به طول مجموع ًا  ۶کیلومتر در راستای تکمیل بزرگراه کوهسار مهدی
و رینگ پیرامونی شهر شیراز است.
بهرهبرداری از ایستگاه خط یک قطار شهری میدان امام
حسین (ع) در دهه فجر

شهردار شــیراز در بازدید دورهای از پروژههای عمرانی سطح شهر
از ایســتگاه قطار شهری میدان امام حســین (ع) و تقاطع سه سطحی
مطهری ـ امیرکبیر ـ رحمت نیز بازدید کرد .رئیس ســازمان حملونقل
ریلی در بازدید مهندس اسکندرپور از پروژه ایستگاه قطار شهری میدان
امام حســین (ع) گفت :تالش داریم در دهه فجر ایستگاه خط یک قطار

شــهری میدان امام حســین (ع) را به بهرهبرداری برسانیم .این ایستگاه
تقاطع خط یک و دو قطار شهری شیراز است و هماکنون مراحل عمرانی
آن در دست اجراســت .مهندس مرادی با بیان اینکه بهرهبرداری از این
ایستگاه نقش مهمی در افزایش تعداد مسافرین قطار شهری شیراز خواهد
داشــت ،افــزود :در حال حاضر روزانه حدود  ۶۵تــا  ۷۰هزار نفر از مترو
استفاده میکنند که با بهرهبرداری از ایستگاه میدان امام حسین (ع) تعداد
مسافران قطار شهری  ۲۰درصد افزایش خواهد یافت.
وی ضمن اشــاره به اینکه تاکنون بیش از  ۷۰میلیارد تومان برای
احداث این ایســتگاه هزینه شده است ،خاطرنشان کرد :ایستگاه تقاطعی
میدان امام حسین (ع) حدود  ۳۰هزار مترمربع مساحت عملیات اجرایی دارد
که تکمیل نهایی آن حدود  ۱۵۰میلیارد هزینه دارد .همچنین بهرهبرداری
کامل از این ایســتگاه که در تقاطع خط یک و دو قطار شهری قرار دارد
منجر به کاهش ترافیک شــمال ـ جنوب کالنشــهر شیراز میشود .بر
اســاس این گزارش ،فاز نخست مسیر دوچرخهسواری کالنشهر شیراز
حدفاصل پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی تا باغ عفیفآباد و پارک بعثت
در حال اجراست .مســیرهای دوچرخهسواری بر اساس برنامهریزی طی
سه فاز در محدوده مرکزی شــهر اجرا میشود که در فاز اول حدفاصل

در هفته سوم دیماه

مدیران شهرداری از طریق سامانه  ۱۳۷پاسخگوی شهروندان هستند
مدیران مجموعه شــهرداری شیراز در طول هفته سوم دیماه،
همــهروزه از ســاعت  ۱۰تا  ۱۱از طریق ســامانه  ۱۳۷شــهرداری
پاسخگوی همشهریان هستند.
ســامانه ارتبــاط مردمــی شــهرداری شــیراز ( )137با هدف
دریافت دیدگاهها ،انتقادات ،پیشــنهادها و درخواستهای شهروندان
در خصــوص بهبود مدیریت شــهری همچنین برای ارتباط بیشــتر
شهروندان با مدیران شــهرداری ،ماهیانه میزبان شهرداران مناطق،
روسای سازمانهای شهرداری و ...است.
در روز شنبه پانزدهم دیماه جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان

سیما ،منظر و فضای ســبز شهری ،یکشنبه شانزدهم دیماه مجتبی
زوربخش معاون حملونقل و ترافیک ،دوشنبه هفدهم دیماه مسعود
حسن شاهی رئیس ســازمان حملونقل مســافر ،سهشنبه هجدهم
دیماه محمد رسول عباسی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری
و فرآوردههای کشــاورزی ،چهارشــنبه نوزدهم دیمــاه محمدرضا
محمدحســن پور معاون خدمات شهری و پنجشــنبه بیستم دیماه
محمد فاضل صارمیزاده مدیرکل بازرســی ضمن حضور در سامانه
 137شــهرداری شیراز ،شنونده و پاســخگوی مشکالت شهروندان
خواهند بود.

پایانه نمازی تا باغ عفیفآباد و پارک بعثت و فازهای دوم و سوم در هسته
مرکزی شهری اجرایی خواهد شد.
همچنین تقاطع غیرهمسطح جوادیه بهصورت دو پل مجزا هرکدام
به طول  ۱۱۰متر ،دارای چهار لوپ شبدری به طول  ۸۶۰متر و چهار رمپ
به طول یک هزار و  ۵۰۰متر که مجموع ًا با احتساب راستگردها نزدیک
به پنج کیلومتر مسیر احداث شده است .این تقاطع در توزیع ترافیک بین
بزرگراههای کمربندی و آیتاهلل محالتی و بلوار صنایع نقشــی اساسی
دارد و با بهرهبرداری از آن سهم بزرگراه آیتاهلل محالتی که اکنون شاهد
عبور و مرور کمی است در هدایت ترافیک بیشتر میشود .در پروژه تقاطع
غیرهمســطح جوادیه بیش از یک هزار و  ۴۶۸تن آرماتوربندی ۵۹ ،هزار
مترمربع آســفالت ۴۰ ،هزار و  ۵۰۰مترمربع قالببندی ۲۱ ،هزار و ۸۰۰
مترمکعب بتنریزی و بالغبر  ۶۳هزار مترمربع عملیات زیرســازی۱۵۷ ،
هزار مترمکعب خاکریــزی ۳۰ ،هزار مترمکعب پیکنی و خاکبرداری
و  ۲۸۱تن گارد ریل انجام شــده است .همچنین با احداث این پروژه در
حدود چهار هکتار درختکاری به فضای ســبز شــهری کالنشهر شیراز
افزوده میشود.
ایســتگاه قطار شــهری میدان امام حســین (ع) با حدود  ۳۰هزار

مترمربع زیربنا یک ایســتگاه تبادلی و محــل تالقی خط یک و خط دو
قطار شــهری شیراز محسوب میشود .این ایستگاه با  ۳۰متر عمق یکی
از عمیقترین ایستگاههای متروی شیراز است که در  ۳طبقه و بهصورت
ســکو جزیرهای احداث شده و دارای  ۶مســیر ورودی و خروجی است.
تقاطع سه سطحی مطهری ـ امیرکبیر ـ رحمت با هدف تکمیل یکی از
شریانهای اصلی رینگ درونشهری شیراز ،روانسازی ترافیک ،افزایش
ایمنی تردد در کمربندی و کاهش زمان ســفرهای درونشهری در حال
ساخت است .بهرهبرداری از این پروژه به دلیل همجواری با بوستان جنت،
اتصال چند شریان اصلی در محورهای شلوغ شهر و قرارگیری در ورودی
شــهر شیراز از سمت بوشــهر ،از اهمیت باالیی برخوردار است و افتتاح
آن تحول بزرگی در بازگشــایی و تســهیل ترافیک ورودی شهر شیراز،
بلوار امیرکبیر و بلوار رحمت ایجاد میکند و گرهگشــای ترافیک ورودی
جنوب غربی شیراز از محور امیرکبیر خواهد بود .پروژه تقاطع سه سطحی
مطهری ـ امیرکبیر ـ رحمت که بیش از پنج کیلومتر طول دارد ،در حال
حاضر ازجمله بزرگترین طرحهای عمرانی شهر شیراز است که میتوان
گفت ازنظر ابعادی  ۶برابر تقاطع بصیرت (پل معالیآباد) و دو برابر تقاطع
میدان معلم است.

4

صدای شهر

شهرراز /یکشنبه  16دی  29/97ربیعالثانی /1440سال چهاردهم/شماره284

SUN 6 Jan 2019/Fourteenth Year /No.284

تبریک شهردار شیراز بهمناسبت آغاز سال نو میالدی
مســیحی تبریک گفت و برای آنها سالی همراه با شادکامی ،بهروزی و
موفقیت آرزو کرد .همچنین شهردار شــیراز با ارسال کارت تبریکی سال
نو میالدی را به شــهرداران و شهروندان شهرهای دوست و خواهرخوانده
شــیراز و ســازمانهای بینالمللی عرصه دیپلماسی شهری تبریک گفت.
اسکندرپور آغاز سال  2019میالدی را به شهرداران و شهروندان شهرهای
«درســدن» کشــور آلمان« ،جنوا» و «ورونا» کشــور ایتالیا« ،والنسیا»
کشور اســپانیا« ،کازان» کشور روســیه« ،چونگ چینگ»« ،شن ژن» و
«نانجینگ» کشور چین« ،بلرت» کشور استرالیا« ،استانبول»« ،قونیه» و
شــهردار شیراز آغاز ســال نو میالدی را به همشهریان و هموطنان «بورســا» کشور ترکیه« ،نیکوزیا» کشور قبرس« ،پچ» کشور مجارستان؛
مسیحی و شهرداران شهرهای دوست و خواهرخوانده تبریک گفت .حیدر «بغداد» عراق و ...تبریک گفت .شهردار شیراز سال نو میالدی را به انجمن
اســکندرپور طی پیامی آغاز سال نو میالدی را به همشهریان و هموطنان کالنشهرهای مهم جهان (متروپلیس) ،شبکه همکاری بینشهری برای
معاون خدمات شــهری شهرداری شــیراز گفت :طبق قانون
بهزیستی مسئول نظارت و سازماندهی معتادان متجاهر و خیابانی
است و شهرداری نیز در کنار آن مشارکت دارد.
محمدحسن پور در جلسه هماندیشی مسئوالن استان فارس
برای اجرای طرح ســاماندهی متکدیان و معتادان متجاهر شــیراز
گزارشی از عملکرد شــهرداری شیراز برای جمعآوری و نگهداری
معتادان خیابانی ارائه کرد و افزود :ســال گذشته مرکز ماده  ۱۶با
بیــش از  ۸میلیارد تومان اعتبار برای نگهداری این نوع معتادان در
محل بیمارســتان سالمی تجهیز شــده اما بهزیستی به بهانه نبود

میراث فرهنگی ناملموس ( ،)ICCNاتحادیه شــهرهای تاریخی ،سازمان
شــهرها و حکومتهای محلی متحد ( ،)UCLGشــهرداران صلح ،شبکه
جهانی شهرهای یادگیرنده ( ،)GNLCســازمان جهانی دولت الکترونیک
( )WEGOو سازمان شهرهای میراثی جهان ( )OWHCنیز تبریک گفت.
تاکنون شــهرداران شــهرهای «قونیه» ترکیه« ،نانجینگ» چین،
«بغداد» عراق و اتحادیه «شهرهای تاریخی ،سازمان شهرها و حکومتهای
محلی متحد ( »)UCLGسال نو میالدی را به شهردار شیراز تبریک گفتند.
در بخشــی از پیام «الن شــیائومین» شــهردار نانجینگ چین خطاب به
شــهردار شیراز به مناسبت آغاز ســال نو میالدی آمده است« :با گذشتن
از فراز و نشــیبها ،نانجینگ داستان باشــکوهی از یک پایتخت باستانی
و زیبا را روایت میکند که به هزاران ســال تاریــخ خود میبالد .با ذهنی

معاون خدمات شهری شهرداری شیراز

بهزیستی مسئول نظارت معتادان متجاهر است

اعتبار خود را فقط مسئول نگهداری  ۲۴۰معتاد میداند.
معاون شهردار شیراز ابراز کرد :برای نگهداری معتادان زن در
شــیراز مرکزی تجهیز شده اما بهزیستی از پذیرش آنان خودداری
میکند.
مســتندات محکمی هم در شهرداری و هم در ستاد مبارزه با
مواد مخدر اســتان داریم که از دیگر استانهای همسایه معتادان

متجاهر جمعآوریشده و با اتوبوس به شیراز میآورند .محمدحسن
پــور بابیان اینکه افراد تحصیلکرده تا مقطع دکترا در بین معتادان
متجاهر وجود دارند بر حفظ کرامت آنها تأکید کرد و گفت :هفته
گذشته مقامهای مسئول ماده  ۱۶را به شیراز دعوت کردیم و قول
مســاعد دادند ظرفیت پذیرش را  ۵۰۰نفر دیگر در شیراز افزایش
دهند.

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز

مدیریت کنارگذرهای شیراز هوشمند میشود

و همچنیــن کنترل ظرفیــت خودروها ،برنامه مدیریت هوشــمند این
کنارگذرها در دســتور کار شهرداری اســت .مجتبی زوربخش با اشاره
به اینکه در ســاعت پرتــردد در حوالی بازار انقالب ،پــل حر ،پل باغ
صفا و  ...تراکــم ترافیک در کنارگذرها ایجاد میشــود ،افزود :عمدت ًا
حجم وســایل نقلیهای که در طول روز در این معبر تردد میکنند بیش
از ظرفیت کنارگذرها اســت که عم ً
ال این موضــوع اصلیترین عامل
ترافیک در این معابر است .معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز
معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شیراز گفت :برای مقابله گفت :کنارگذرهای سطح شهر شیراز تا پایان نیمه اول سال  98بهطور
با بسته شــدن کنارگذرهای این شــهر هنگام طغیان رودخانه خشک کامل هوشمندســازی و در زمان طغیــان رودخانه و یا تکمیل ظرفیت
رئیس ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شــهری شــهرداری
شــیراز از اجــرای زیرگذر جنوبــی رودخانه خشــک و در ادامــه پروژه
محوطهســازی حرم مطهر علی بن حمزه (ع) خبر داد .کریم شــکوهیان
بــا اعالم ایــن خبر افــزود :در حال حاضر پــروژه زیرگذر شــمالی این
محــور بهطور کامــل اجرا و محوطه روبروی حرم آمادهســازی شــده و
عملیــات اجرایی زیرگذر جنوبــی نیز بهمحض دریافــت مجوز پلیس و
شــورای ترافیک اســتان برای محدودیتهای ترافیکــی این محل آغاز
میشــود .وی خاطرنشــان کرد :با تکمیل این پروژه ،مسیر حرم علی بن
حمزه (ع) در راستای محور عرفان تا دروازه اصفهان بهطور کامل به پیاده
راه تبدیل میشــود و شهروندان نیز میتوانند بهصورت پیاده از طریق پل
فعلی علی بن حمزه (ع) خود را به آنسوی رودخانه برسانند .رئیس سازمان
عمران و بازآفرینی فضاهای شــهری شهرداری شیراز افزود :بخش زیادی
از عملیات آســفالت سطح شهر توسط این ســازمان انجامشده و تا پایان
ســال نیز  25میلیارد تومان دیگر عملیات آسفالت شــهر را اجرا خواهیم
کرد.

اصالح هندسی معابر در منطقه6
شهرداری در دستور کار قرار گرفت

شــهردار منطقــه  ۶گفت :اصــاح طرح هندســی معابر و
تقاطعهای پرتردد منطقه  ۶همچون بلوار شــهید رجایی (فرهنگ
شهر) ،بلوار شــریعتی (معالی آباد) و شهید کســایی در دستور کار
قرارگرفته اســت .اصغر سروی با اشــاره به حجم باالی جمعیت و
رشد سفرهای درونشــهری در مسیرهای شریانی محدوده منطقه
 6افزود :یکی از مطالبات شــهروندان بازگشایی گرههای ترافیکی
و تســهیل و تسریع در تردد است .اجرا و اصالح طرحهای هندسی
معابر شــهری یکی از راهکارهای روانســازی ترافیک ،باال بردن
ســطح ایمنی و اصالح نقاط حادثهخیز است .وی افزود :با توجه به
ترافیک در بلوار میرزای شــیرازی مقابل بیمارســتان کوثر ،احداث
کندرو این بلوار در دســتور کار قرارگرفته که قسمت اول این طرح
به پایان رســیده و در حال حاضر محور دوم نیاز به تملک دارد که
در دست اقدام اســت و بهزودی عملیات عمرانی آن آغاز میشود.
شهردار منطقه  6خطکشی محوری ،نصب عالئم ترافیکی ،مرمت
و جانمایــی المانهــای ترافیکی و تابلوها ،اصالح طرح هندســی
تقاطع بصیرت و شــهید شریفی و اصالح موقعیت و شعاع چرخش
دوربرگردانهای ســطح منطقه را ازجمله اقدامات جهت ساماندهی
ترافیک و کاهش تصادفات دانســت .ســروی روانسازی جریان
ترافیــک را از اهداف اصلی مدیریــت ترافیک این منطقه عنوان و
خاطرنشان کرد :این اقدامات منجر به بهبود کیفیت زندگی شهری
و آرامش بیشــتر شهروندان میشــود و به نتیجه رسیدن اقدامات
مدیریت ترافیک با همکاری شهروندان و تغییر نگاه آنها به حوزه
حملونقل عمومی میسر خواهد شد.

باز و روشــن ،نانجینگ فصل نوینی از رهبری نوآوری در آینده مینگارد.
صمیمانه از جنابعالی دعوت میکنم بر کشتی عظیم توسعه نانجینگ گام
نهاده و در پیمایش این موفقیت جدید ما را همراهی فرمایید ».شــهرداری
شــیراز در سال گذشته میالدی با گسترش مراودات و تعامالت بینالمللی
موفق به انعقاد پیمان خواهرخواندگی با «نانجینگ» کشــور چین و پیمان
همکاری با «درســدن» آلمان شد .همچنین طی ســال  2018میالدی
شــهرداری شیراز عضو هیئتمدیره اتحادیه شــهرهای تاریخی ،سازمان
شــهرها و حکومتهای محلــی متحد ()UCLG؛ عضو شــورای اجرایی
شــبکه همکاری بینشــهری برای میراث فرهنگی ناملموس ()ICCN؛
عضو سازمان جهانی دولت الکترونیک (سازمان شهرهای هوشمند پایدار)
( )WEGOو عضو شورای اجرایی مجمع شهرداران آسیایی شد.

خودرویی با اســتفاده از حسگرهای هوشــمند بهطور خودکار مسدود
میشــود .برنامهریزی با کمک پلیس راهور انجامشده که سیاستهایی
اعمال و از ورود بیشازحد وسایل نقلیه به کنارگذرهای شیراز جلوگیری
شود .زوربخش خاطرنشان کرد :در حال حاضر سیستم نیمههوشمندی
در کنارگذرها بهکارگیری شــده که با دوربینهــای نظارتی اطالعات
ترافیکی جمعآوری و دربــاره وضعیت ترافیک این محل تصمیمگیری
میشــود .نیمههوشــمند ســازی کنارگذرها در فاز اول صورت گرفته
اما هوشمندســازی کامل و حسگر گذاری و اســتفاده از تکنولوژی و
تجهیزات موردنیاز در فاز دوم و حداکثر در شــش ماه نخســت ســال

 98بهطــور کامل به اتمام میرســد و اجرایی خواهد شــد .وی اضافه
کرد :با اجرای این طرح کنارگذرها بهطور کامل هوشمندسازی میشود
بهگونهای که در زمان طغیــان رودخانه و یا تکمیل ظرفیت خودرویی
کنارگذرها ،بهصورت کام ً
ال هوشــمند ورودیهای این معابر بهوســیله
دربها و یا اســتفاده از چراغقرمز مسدود خواهد شد .اگر از چراغقرمز
در ورودیهای کنارگذرها در زمان تکمیل ظرفیت خودرویی اســتفاده
شــود چنانچه خودروهایی به این معابر ورود کنند با توجه به مشاهدات
استخراجی از دوربینهای نظارتی جریمه خواهند شد .معاون حملونقل
و ترافیک شــهرداری شیراز اظهار داشــت :اکنون کنترل تردد وسایل
نقلیه از طریــق دوربین نظارت تصویری در کنارگذرها فعال اســت و
حالت آبگرفتگی ،انســداد و ...با اســتفاده از تابلوهای راهنمایی نشان
داده میشود.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز

پروژه محوطهسازی حرم مطهر علی بن حمزه (ع) در دست اجراست

تکمیل بدنهسازی زیرگذر گلستان تا آبانماه 98

شکوهیان از تکمیل بدنه سازی زیرگذر گلستان تا آبان ماه سال آینده
خبر داد و گفت :از دیگر پروژههای در دســت اجرای ما میتوان به پردیس
ســینمایی پارک جوان اشاره کرد که با  5هزار مترمربع وسعت شامل چهار
ســالن ســینما و یک آمفیتئاتر روباز در حال ساخت است و خاکبرداری
آن به اتمام رســیده اســت .وی در خصوص مراحــل اجرایی تقاطع غیر
همســطح امیرکبیر ـ مطهری بهعنوان بزرگترین پروژه پلسازی شهری
در جنوب کشــور گفت :در حال حاضر مراحل ساخت این پل با سرعت در
حال اجراســت و  200نیرو بهصورت شــبانهروزی در حال فعالیت در این
پروژه هستند .ساخت این پروژه طبق برآوردهای صورت گرفته  130میلیارد
تومان هزینه دارد که در صورت مساعد بودن شرایط جوی امیدواریم بتوانیم
دهه فجر امسال شاهد بهرهبرداری از این پروژه باشیم.

بهرهبرداری از تقاطع غیر همســطح باهنر ـ فرهنگیان تا
مهرماه 98

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز
ادامه داد :یکی دیگر از پروژههایی که با سرعت خوبی در حال انجام است
تقاطع غیر همســطح باهنر ـ فرهنگیان است که هماکنون سرستونهای
این پروژه در حال اجراســت وی افزود :هزینه اجرای این پروژه  50میلیارد
تومان پیشبینیشده است که طبق برآوردهای صورت گرفته این پروژه نیز
تا پایان شهریور و یا مهرماه سال آینده قابل بهرهبرداری است .شکوهیان
گفت :بر اســاس برنامهریزیهای صورت گرفته ،ساخت فاز دوم ایستگاه
مترو میدان امام حســین (ع) قریب به دو ماه اســت که شروعشده است.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز افزود:
در حال حاضر مراحل اولیه ســاخت فاز دوم ایســتگاه آغازشده و تا چندی

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز

هزار تُن برگ در شیراز جمعآوری شد

رئیس ســازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز گفت :بیش از
هزار تن برگ از ســطح شــهر جمعآوری و تبدیل به کود برگ شده
است .روح اهلل خوشبخت افزود :وسعت فضای سبز شهر شیراز موجب
میشــود که مقدار برگ زیادی در فصل پاییز و زمســتان از درختان
در معابر شهری جمعآوری شــود و سازمان مدیریت پسماند بهمنظور
جلوگیری از هدر رفتن این برگها و بازگشت آنها به طبیعت ،اقدام به
تهیه کود برگ از آنها میکند .وی با اشاره به جمعآوری هزار تن برگ
توسط یک هزار و  600پاکیان از اوایل فصل پاییز تاکنون عنوان کرد:

برگهای جمعآوریشده به سایت مهندسی و بهداشتی پردازش و دفع
پسماندهای شیراز منتقل و بهصورت تودههای طویل سطحی انباشته و
سپس توسط دستگاه  TURNERهوادهی میشوند که پس از گذشت
زمان حدود چهارماهه و عبور از سرند دوار ،در انتها کود با دانهبندی 15
میلیمتر تولید میشود .رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز
در انتها افزود :کود برگ تولیدشــده بهمنظور غنیسازی خاک و حفظ
و نگهداری فضای سبز پیرامونی یک هزار هکتاری سایت مهندسی و
بهداشتی پردازش و دفع پسماند شهر شیراز مورداستفاده قرار میگیرد.

دیگر و بهمحض اجازه پلیس ،بهمنظور تســریع در عملیات اجرایی فاز دو
این ایستگاه در بخشی از خیابان مشیر فاطمی به سمت میدان امام حسین
(ع) محدودیتهایی برای رفتوآمد خودروها ایجاد میشود در حال حاضر
روند ســاخت فاز دوم ایستگاه میدان امام حســین (ع) بهسرعت در حال
انجام است امیدواریم بتوانیم ظرف مدت تعیینشده ،این پروژه را به اتمام
برسانیم.

پارک کوهنورد در دهه فجر
به بهرهبرداری رسید

شهرداری منطقه
 10شــیراز از افتتــاح
پارک کوهنورد در دهه
فجر انقالب اســامی
خبر داد .بهنام احمدزاده
با بیــان اینکه یکی از
نیازهای منطقه احداث
پــارک و فضاهــای
تفریحی اســت ،گفت:
مســاحت این پارک حدود ســه هکتار و شــامل امکاناتی همچون فضای بازی کودکان،
مســیرهای پیادهروی ،فضاهای سبز و زمینبازی تنیس و فوتسال است .هزینه احداث این
پارک بدون در نظر گرفتن هزینه تملک حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان است.
شهردار منطقه  10شــیراز بابیان اینکه پارک حاشیهای آفرینش در سطح منطقه به طول
چهارصد متر در روز شــیراز به بهرهبرداری میرســد ،اظهار کرد :فاز نخست تعریض جاده
شــیراز ـ سپیدان به طول هزار و صد متر در حال انجام است که شامل مسیر تندرو کندرو
میشود و در روز شیراز نیز به بهرهبرداری خواهد رسید .احمدزاده در ادامه ضمن اشاره به
اینکه منطقه شهرک گویم طی سالهای گذشته با مشکالت زیادی ازجمله وجود آبهای
ســطحی روبرو بوده ،گفت :فاز اول لولهگذاری در شــهرک گویم به طول هزار و  800متر
باهدف جمعآوری آبهای ســطحی بااعتبار  4میلیارد تومان در حال انجام است .پیشرفت
این پروژه در حال حاضر  55درصد است و پیشبینی میشود در روز شیراز به بهرهبرداری
برســد و بعد از اتمام فاز اول لولهگذاری در شــهرک گویــم بالفاصله عملیات اجرایی فاز
دوم را در شــهرک زیمنس انجام خواهیم داد .شــهردار منطقه  10شیراز از انجام گسترده
زیرسازی ،جدولگذاری و آسفالت معابر در سطح منطقه خبر داد و گفت :عملیات زیرسازی،
جدولگذاری و آسفالت در تمامی شهرکهای واقعشده در سطح منطقه مانند شهرکهای
گویم ،آرین ،قصر قمشه و حسینآباد با هزینهای بالغبر  5میلیارد تومان در حال اجرا است.
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«شهرراز» از شصت و هشتمین جلسه علنی شورا گزارش میدهد

گزینش بهمثابه
امانتدادن مسئولیت

ابالغ مصوبه کرایه دوچرخه به
شهرداری بدون الزام کارت بلیت

فرامرز اژدهاکش

شصت و هشتمین جلسه علنی شورای پنجم شهر شیراز در روز دوشنبه  10دیماه در حالی
حسین مالکی خاتمــه یافت که در آن ابالغ مصوبه تعیین نرخ کرایه دوچرخه موقتاً بدون بند الزام کاربرد
کارت بلیت به شــهرداری موردپذیرش قرار گرفت .این جلســه که ریاست آن بر عهدهی ابراهیم صبوری
مصوبه تعیین نرخ کرایه دوچرخه

با قرائت نخستین دســتور کار جلسه مبنی بر ایراد
هیئــت تطبیق به مصوبه  27آذر  97در زمینه تعیین نرخ
کرایه دوچرخه از سوی سولماز دهقانی عضو هیئترئیسه
و منشی اول شورا ،رئیس کمیسیون برنامهوبودجه ،امور
حقوقی و امالک شــورا با بیان اینکــه هیچ ایرادی بر
ایــن مصوبه نمیبینم خواســتار اصرار بــر این مصوبه
شد .ســید عبدالرزاق موســوی میافزاید :هیئت تطبیق
تنهــا اجازه دارد به لحاظ شــکلی مصوبات را بررســی
کنــد ،امــا وارد ماهیت میشــود .در ادامــه این بحث
رئیس کمیســیون شهرســازی و معماری شورا توضیح
میدهــد :ایراد فرمانداری به یک بند این مصوبه اســت
که میگوید با توجه به اینکه هنوز زیرســاختها آماده
نیســت ،هیئت تطبیق مصوبات در فرمانداری بر موضوع
استفاده از کارت بلیت برای پرداخت کرایه دوچرخه ایراد
گرفته است .رئیس کمیسیون ســرمایهگذاری شورا هم
خاطرنشان میکند که حدود یک سال و چهار ماه پیگیر
این قضیه هســتیم .ابراهیم صبوری نیــز از انجام یک

جلسه قریبالوقوع در استانداری فارس در این زمینه خبر
میدهد .سیروس پاکفطرت اما ایراد این تبصره را بهجا
میداند ،زیرا در بند موردایراد فرمانداری تأکید شــده که
تنها از کارت بلیت برای دریافت کرایه دوچرخه استفاده
شــود .این عضو شــورا تأکید دارد که برای رعایت حال
شــهروندان این بند باید اصالح شود .زیرا با این ترتیب
اگر کســی پول نقد ،کارت اعتبــاری و یا کارت منزلت
داشــته باشد ،نمیتواند از دوچرخه کرایهای استفاده کند.
او پیشــنهاد کرد که کلمه ترجیح ًا قبل از عبارت کارت
بلیت در بند مذکور استفاده شود.
ابراهیــم صبوری بهعنوان رئیس جلســه یادآوری
میکنــد :این مصوبه تائید شــده و مــا میتوانیم آن را
از فــردا بدون تبصره ابالغ کنیــم؛ اما اکنون رأیگیری
میکنیــم که آن را به کمیســیون بازگردانیــم یا آن را
اصالح کنیم که بعداً در کمیســیون اصالح شــود .سینا
بنیزمانی درباره قرار دادن الزام استفاده از کارت بلیت در
این مصوبه میگویــد :وقتی در کرایه دوچرخه ،پرداخت
پول نقد هم به میان آید ،ممکن است کسی پول نداشته

در شــصت و هشتمین جلســه علنی عادی ،رئیس
کمیسیون شهرسازی و معماری شورای پنجم ،در گرماگرم
ادامه بررســی بندهای دیگر طــرح یکفوریتی مدیریت
تعارض منافع عمومی در شــهرداری شیراز مطالبی را به
میــان آورد که در بین بحثهــای موافق و مخالف طرح،
منظری دیگــر را عرضه میکرد .نــوذر امامی همچنین
درباره دفاتر تســهیلگری هم نگاهی منتقدانه دارد و یکی
از موضوعهای جلسه قبلی کمیسیون شهرسازی و معماری
شورا تأکید بر بازنگری و رفع معایب طرح ساماندهی باغات
قصردشت دانست.
در جلســه علنــی اخیر شــما در نقد طرح
یکفوریتی مدیریت تعــارض منافع عمومی
در شهرداری شیراز صحبت کردید .آیا با این
طرح مخالف هستید؟

خیــر ،من مخالــف مدیریت تعارض منافع نیســتم؛
بااینحال میگویم که در کشــور ما قانونهای فراوان برای
منع مداخله کارمندان دولتها ،وزرا و مسئولین ،برای تخلفات
اداری و تخلفات نظاممهندسی و کنترل ساختمان وجود دارد،
اما ما در اجرا مشــکل داریم .اگر همان قانون را اجرا کنند
نیازی به قانون جدید نیســت .ضمــن اینکه ما در جایگاه
قانونگذاری نیستیم و شورای شهر نمیتواند قانونگذاری
کند؛ زیرا این مهم در زمره وظایف مجلس است.

نائبرئیس شورا بود ،پس از ســخنرانی نوروزی مدیرکل نهضت سوادآموزی فارس و برگزاری مراسم
تجلیل اهالی شــورا از ســوادآموزان برتر این نهاد ،همچنین ارائه نطقهای پیش از دستور سید عبدالرزاق
موسوی و سیروس پاکفطرت و تذکر نوذر امامی با سه دستور کار ادامه یافت.

باشــد و پرداخت نکند ،اما کارت بلیــت افراد را ملزم به
پرداخــت کرایه میکند .در تهران نیز برای اســتفاده از
خطــوط بی.آر.تی الــزام اســتفاده از کارت بلیت وجود
دارد و این موضوع عجیبوغریبی نیســت .او پیشــنهاد
میکند که این مصوبه بدون تبصره به شــهرداری ابالغ
شــود .در ادامه لیال دودمان خواستار بازگشت مصوبه به
کمیسیون حملونقل شورا و اصالح آن میشود .نماینده
فرمانــداری نیز دراینبــاره میگویــد :در بعضی مواقع
هیئت تطبیق پیشــنهاد یا تذکری را بهصورت ارشــادی
ارائه میدهد .فرجــی میافزاید :در هیئت تطبیق به این
نتیجه رسیدند تکلیف مسافران شهرستانهای دیگر که
امکان دسترســی به کارت بلیت نداشته و خواهان کرایه
دوچرخه باشــند ،چیســت؟ بههرحال این ایراد ارشادی
است .درنهایت صبوری در خصوص اینکه «مصوبه نرخ
اجاره دوچرخه موردایراد هیئت تطبیق بدون تبصره اول
موردایراد فرمانداری به شــهرداری ارسال و تبصره اول
نیز جهت اصالح به کمیســیون حملونقل شــورا ارجاع
شــود ،».درخواســت رأیگیری میکند که این موضوع

رأی میآورد.
ایراد دیگر هیئت تطبیق بر مصوبه تسریع و
نظارت بر مصوبات شورا

دستور کار دوم جلســه علنی  68ایراد دیگر هیئت
تطبیق بر مصوبه تســریع و نظارت بر مصوبات شورا بود
که موردپذیرش قرار گرفت و توافق شــد متن «حداکثر
ظــرف مدت یک هفتــه پس از ابالغ مصوبه شــورا به
شهرداری ،نســبت به ابالغ مصوبه به زیرمجموعههای
تحــت نظر خود جهــت اجرا اقدام و رونوشــت ابالغیه
مذکور به شــورای اسالمی شهر ارســال شود ».در این
مصوبه حــذف و مابقی متن مصوبه که عدم مغایرت آن
با قانون از ســوی هیئت تطبیق تائید شده به شهرداری
ابالغ شــود .این جلسه با بررسی هشت بند دیگر از ماده
دوم طرح یکفوریتی مدیریت تعارض منافع عمومی در
شهرداری شیراز طی دو ســاعت باقیمانده از وقت مقرر
به پایان رســید و ادامه مباحثات اعضای شــورا پیرامون
مضامین دیگر این طرح به جلسه آینده موکول شد.
تسهیلگری و صدور پروانه ساختمانی در بافتهای فرسوده
توسط این دفاتر ،مشکالت بسیاری برای شهروندان ایجاد
کرده و هزینه زیادی را بر دوش مردم گذاشته است .من در
صحن علنی تذکر دادم که شهرداری به وظیفه ذاتی خود
بازگردد و هرکســی از بافت فرسوده به شهرداری مراجعه
کــرد برای او پروانه صادر کند .البته موضوع انحالل دفاتر
تسهیلگری هم بحثی علیحده است ،زیرا بر اساس قانون،
این دفاتر تا ســال  96بیشــتر فرصت نداشتهاند و فعالیت
آنها نباید تمدید شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری در گفتوگو با «شهرراز»

باغات قصردشت ساماندهی میشود

در جلســه اخیر کمیســیون شهرسازی و
معماری شورا چه تصمیماتی گرفته شد؟

دستور کارهای جلسه اخیر کمیسیون در مورد باغات
قصردشت ،دیگری درباره کمیته آسانسازی و دستور کار
ســوم هم در ارتباط با خیابان تیموری بود که فرصت نشد
درباره آن صحبت کنیم ،اما نتیجه نشست اخیر کمیسیون
این شد که باید با حضور شهردار محترم شیراز بحث کمیته
آسانسازی را جمعبندی کنیم .در بحث باغات قصردشت
نیز مشاور توضیحاتی ارائه کرد و با توجه به آسیبشناسی
ارسال شده است؟
و معایبی که باعث شده این باغات مقداری خشک شوند،
موضوع صحبت دیگر شــما در جلسه علنی
من معتقدم که یکی از وظایف ذاتی شهرداری صدور معتقدیم باید این طرح بازنگری و معایب آن برطرف شود
راجع به دفاتر تسهیلگری بود که چندی پیش پروانه برای ســاخت ساختمان در شهر شیراز ،چه در بافت که مالکان را در منافع باغ شــریک سازند تا زمینه خشکی
طرح آن در شــورا تصویب و بــه فرمانداری فرسوده و چه در بافت غیرفرسوده است ،اما راهاندازی دفاتر باغات رفع شود.

نایبرئیس شورای عالی استانها

معلمان به رونق فرهنگ شهروندی
کمک کنند

مشــکالت مدارس غیردولتی در جلسهای با حضور رئیس کمیسیون
برنامه ،بودجه ،امور حقوقی و امالک و نماینده شــورای اسالمی شیراز در
شــورای آموزشوپرورش شهرستان و استان بررســی شد .سید عبدالرزاق
موسوی گفت :آموزشوپرورش مسئول تربیت فرزندان است تا آنها بتوانند
بهعنوان شــهروند در جامعه نقشآفرینی کنند .رئیس کمیســیون برنامه،
بودجه ،امور حقوقی و امالک شــورا افزود :معلمان باید در راستای گسترش
فرهنگ شــهروندی در بین دانش آموزان تالش کننــد زیرا با تحقق این
مهم هزینهی اداره شــهر کاهش مییابد .وی با تأکید بر ضرورت همکاری
شهرداری و آموزشوپرورش خاطرنشان کرد :با این همراهی آرامش مردم
و توسعه شهر تحقق مییابد .نماینده شورای اسالمی شهر شیراز در شورای
آموزشوپرورش شهرستان و استان ادامه داد :مقرر شد کارگروه و کمیتهای
متشــکل از شــهرداری ،نماینده مدارس غیرانتفاعی و نماینده نوسازی به
بررســی مشــکالت مدارس غیردولتی در زمینه تغییر کاربری و همچنین
تابلوهای ســطح شهر در مدت یک هفته بپردازد و نتیجه حاصله را به ارائه
دهد .همچنین کمیتهای مرکب از نمایندگان دســتگاههای مذکور ســایر
مسائل و همکاری را بررسی و ارائه کنند.

رئیس شورای اسالمی شهر

تصویب سند برنامه راهبردی فضایی توسعه اقتصادی شیراز
هجدهمین جلسه کمیســیون تلفیق و هماهنگی شورای اسالمی
شــیراز به بررسی طرح پیشنهادی دستورالعمل نحوه نظارت بر عملکرد
شهرداری و واحدهای تابعه پرداخت .سید احمدرضا دستغیب گفت :پس
از ارائه طرح و ارائه نظرات اعضای کمیسیون و کارشناسان ،کلیات این
طرح دوباره به کمیســیون برنامهوبودجه ارجــاع و نتیجه حاصله برای
تصویب نهایی به صحن شورا ارائه خواهد شد.
رئیس شورای اسالمی شهر شــیراز ادامه داد :بررسی سند برنامه
راهبردی فضایی توســعه اقتصادی شهر شیراز در دستور کار کمیسیون
قــرار گرفت .وی ادامه داد :کلیات این برنامه تصویب و به صحن علنی
ارجاع شــد .رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه ،امور حقوقی و امالک شورا
گفت :وضع مقررات و ضوابط برای اداره شــهر و بهویژه شــهرداری و
نظارت دو وظیفه اصلی شوراست.
سید عبدالرزاق موسوی با اشاره به ارزیابی مصوبات شورا ،مدیران
و مجموعهی شهرداری در راســتای نظارت افزود :مسئلهی نظارت در
دورههای گذشــته شــورا نیز با توافقاتی صورت میگرفته و در شورای
پنجم نیز بر اساس تشخیص کمیسیون و اعضای شورا وظیفهی نظارت
بــا در نظر گرفتن چارچــوب ،نظم و مطابق با اهداف دنبال میشــود.

وی خاطرنشــان کرد :بهمنظور تعیین دستورالعمل و چارچوب اصلی در
بحث نظارت ،کمیسیون برنامه ،بودجه شورا با تشکیل کمیتهای اقدام به
برگزاری نشستها و جلسات متعدد کرد و طرح پیشنهادی دستورالعمل
نحوهی نظارت بر عملکرد شهرداری و واحدهای تابعه را به صحن ارائه
داد و در صحن شــورا بهمنظور بررســی این طرح به کمیسیون تلفیق
ارجاع شد.

اگــر گزینش را یک انتخــاب و واژهای
برخاســته از اراده و اختیار که خداوند در وجود
انسان بهعنوان یکی از تجلیهای تفاوت انسان
با ســایر موجودات ،نهاده است در نظر بگیریم
خواهیم فهمید که بشــر در همه جوامع سنتی،
مدرن و پسامدرن ارتباط مستقیمی با آن داشته
و مشخص ًا محدود به یک ملت یا فرهنگ خاص
نیز نبوده و به انحای مختلف در طول تاریخ به
آن پرداخته شــده؛ با این تفاوت که آنچه این
انتخابها را از یکدیگر متفاوت میکند معیارها
و مالکهای آن است .انتخاب مناسب نهتنها
انســان را بهسوی مطلوب سوق میدهد؛ بلکه
پیامد آن بر جامعه نیز اثرات مثبت خواهد داشت.
در اکثر کشورهای جهان سالمت سیستم اداری
را امری بدیهی دانسته و به انتخاب و گزینش
کارکنــان شایســته نیروی انســانی بهعنوان
مهمترین ســرمایه مبادرت میورزند؛ طبیعی
اســت که پذیرش کارکنان در هر حکومت و
نظامی بر مبنای فرهنگ ،ســاختار اقتصادی و
معیارهای ارزشــی آن باشد و تنها مالکهای
مشخص منجر به جذب شایستهترین افراد در
دســتیابی به اهداف میشــود .بهطور مثال در
مراحل گزینش و استخدام کشورهای اروپایی
اصولی مدنظر اســت که غالب ًا در قانون اساسی
آن کشورها نیز به آن پرداخته شده ،اما با توجه
به ســاختار اجتماعی هر کشور متغیر است .در
فرانسه خطشناســی (روانشناسی خط) اهمیت
زیــادی دارد ،آزمونهــای هوش ســنجی در
کشورهای فنالند ،پرتغال ،اسپانیا بسیار استفاده
میشــود ،در ایاالتمتحده آمریکا ،مراجعه به
معرفها مهمترین و معمولترین روشی است
که برای گزینش افراد استفاده میشود .به دنبال
آن به ترتیب مصاحبههای ساختاربندی شده و
مشخص ،آزمایشهای مواد مخدر ،شرححال،
اســتفاده از مراکــز ارزیابــی و مصاحبههای
روانشناسی (شخصیت ،توانایی و )...در گزینش
افراد استفاده میشود.
در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
با نگاهی اجمالی بــه آیات و روایات و احادیث
ائمــه اطهار (ع) ،فرمان حضــرت امام خمینی
(ره) مبنی بر تشکیل نهاد گزینش و همچنین
توصیههای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
میتوان بــه اهمیت کار گزینش پــی برد .از
ســویی ضرورت احراز صالحیــت افراد برای
این اســت که حفظ نظام اسالمی واجب است
و نظام اســامی امانت الهی است که باید به
دست افراد متعهد و مؤمن سپرده شود که باید
افراد شناختهشده و امانتدار نظام الهی باشند.
خداوند متعال در قــرآن کریم میفرماید« :إِ َّن
الل ْیأ ُم ُر ُک ْم أَ ْن ُت َؤدُّوا ْ َ
َّ َ
الماناتِ إِلی أَ ْهلِهانســا»؛
(همانا خداوند شــما را امر میکند که امانتها
را به اهلش برگردانید ).یکی از مصادیق امانت
دادن مســئولیتها در اداره جامعه اســت که
معمو ًال بدون گزینش تحقق این امر امکانپذیر
نیســت و این موضوع در کالم وحی و ســیره
پیامبــر (ص) و امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)
قابل استنباط و استنتاج است .حضرت علی (ع)
در فرمان معروف خود به مالک اشــتر بر توجه
معیارها و ضرورت گزینش افراد تأکید دارند.
ازاینرو کارشناسان خدوم هسته گزینش
شهرداری شیراز بهعنوان سربازان گمنام عرصه
سالمت اداری کار گزینش را وظیفهای سنگین
و رســالتی مهم دانسته ،و با استعانت از خداوند
متعال انتخاب افرادی معتقد ،متعهد و متخصص
که تحقق جامعه علوی و مدینه فاضله مهدوی
را بــه همراه دارد ،مصــداق کالم مقام معظم
رهبری دانســته که فرمودنــد« :گزینش مثل
صراط است ،همان صراطی که شنیدهاید آنکه
از مو باریکتر و از شمشــیر تیزتر اســت و هر
طرفش هم بیفتی جهنم است».
پن .مدیر هســته گزینش شــهرداری
شیراز
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آسانسازی صدور پروانه و پایانکار
ساختمانی در شیراز

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر شیراز گفت:
اســتعالم ،صدور پروانه ،پایانکار ،صدور گواهــی و عدم خالف از فرایندهای
شهرســازی است که در راستای آسانسازی خدمات و کاهش مراجعه مردم به
شهرداری ،اصالحاتی در فرآیندهای شهرسازی توسط شهرداری صورت گرفت.
نوذر امامی با اشاره به جمع ســپاری فرایندها افزود :سامانه تمرکز فرایندهای
شهرسازی توسط ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری و معاونت
شهرسازی راهاندازی شده است .امامی ادامه داد :بهمنظور روان کردن خدمات،
جلب رضایت مردم ،گلوگاههایی که امکان رفع قانونی آن وجود داشــت توسط
مجموعه شــهرداری رفع شد .عضو شورای اسالمی شهر شیراز با انتقاد از ارائه
نشدن فرایند آسانسازی خدمات در شهریورماه توسط شهرداری افزود :پایبند
منافع و مصالح مردم هستیم و بر اساس شرح وظایف مجموعه شهرداری پیگیر
رفع این مشــکل خواهیم بود .به گفته وی ،ساماندهی باغات قصردشت نیز در
دستور کار کمیســیون قرار گرفت .امامی ادامه داد :اداره باغات قصردشت باید
برای مالکان اقتصادی شــوند ،در غیر این صورت باغات خشــک میشوند و
توسعه نمییابند .وی افزود :مقرر شد معاونت شهرسازی ،طرح ساماندهی باغات
قصردشت بهمنظور تصویب نهایی به صحن شورا ارائه کند.

مهندسان متخلف همکار شهرداری به
کمیته تخلفات معرفی شوند

رئیس کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شورای اسالمی شهر
شــیراز در جریان بررسی و تصویب طرح تعارض منافع شهرداری شیراز گفت:
گزارشهای مردمی از تخلفات احتمالی برخی مهندســان شاغل در شهرداری
دارم که همزمان با فعالیت در شهرداری ،در امور نظارت بر ساختمان هم فعالیت
میکنند .احمد تنوری گفت :از شهرداری شیراز خواستهام گزارشی از مهندسان
متخلف را به شــورای شهر ارائه کند .رئیس کمیته رسیدگی به درخواستها و
پیگیری شکایات مردمی شورای اسالمی شهر شیراز خاطرنشان کرد :مهندسان
همکار شهرداری شیراز نمیتوانند در نظارت ساختمان از مهرهای نظاممهندسی
خود استفاده کنند و این باعث تشکیک در نظارتها میشود .وی ادامه داد :در
تالش هســتیم بعد از ارائه گزارش شهرداری ،مهندسان با قرارداد شرکتی که
در شــهرداری شاغل هستند و همچنان بر انجام نظارت و استفاده از مهرهای
نظاممهندسی اصرار دارند ،از شهرداری تعدیل و تسویه شوند .تنوری اضافه کرد:
شهرداری را مکلف خواهیم کرد تا تخلفات انتظامی آن دسته از مهندسان شاغل
در شــهرداری که خالف قانون نظاممهندســی و کنترل ساختمان و آییننامه
اجرایی آن ،همزمان در شهرداری و واحدها و سازمانهای تابعه اقدام به فعالیت
در حرفه مهندسی کردهاند ،به مرجع رسیدگی به تخلفات کارکنان ارسال کند.

نایبرئیس شورای اسالمی شهر شیراز در
جلسه هماندیشــی مسئوالن استان فارس برای
اجرای طرح ســاماندهی متکدیــان و معتادان
متجاهر شــیراز گفــت :در جوامع توســعهیافته
همه وظایف اجتماعی بر عهده شــهرداری است
ولــی در ایران هنوز مدیریت یکپارچه شــهری
شــکل نگرفته به همین دلیل امروز شــهرداری
با مدیریتهای دیگر مشــارکت میکند .ابراهیم
صبوری افــزود :اگر مدیریت یکپارچه شــهری
محقق شــود بسیاری از مدیریتها حذف خواهد
شد و همه تابع شهرداری خواهند شد.
صبوری بر تغییر نگاه مدیران استان فارس
تأکید کرد و افزود :باید شــرکتهای خصوصی
سخنگوی شورای اســامی شهر شیراز،
بر لزوم تقویت جایگاه یاوران شــورای شهر در
توســعه و برنامهریزی مدیریت شــهری تأکید
کرد .نواب قائدی در جمع یاوران شــورای شهر
محلههای منطقه  2شــهرداری شــیراز بابیان
اینکه یاوران شــورا از عوامل بســیار تأثیرگذار
در پیشــبرد اهداف مدیریت شــهری به شمار
میروند ،ابراز عقیده کرد :یاوران شــورای شهر
نقش غیرقابلانکاری در کمک به امور شهری
دارند و اگر جایگاه و نقش آنها تقویت شــود،
کیفیت خدماترســانی در محلههــا نیز بهبود
چشمگیری پیدا خواهد کرد .سخنگوی شورای
شهر و ناظر شورا در شهرداری منطقه دو ادامه
داد :اگرچه در کالنشــهر شــیراز  11منطقه
شــهرداری وجود دارد و در هر منطقه ناظرانی
از ســوی شــورای شــهر نیز پیگیر مسائل و
مشــکالت مردم هستند ،اما به دلیل گستردگی
شهر ،ممکن اســت مواردی از چشمان ما دور
بماند که در این راســتا یاوران شورا میتوانند با
آییننامه پیشنهادی شهرداری مبنی بر واگذاری
امتیاز قبور ارامستان بهشت احمدی و بهای خدمات
کفن ،دفن و قبر در کمیسیون سالمت ،محیطزیست
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نائبرئیس شورای اسالمی شهر شیراز

نیازمند مدیریت یکپارچه شهری هستیم

سخنگوی شورای اسالمی شهرشیراز

جایگاه یاوران شورای اسالمی محالت تقویت شود

نگاه ریزبینانه خودشــان ما را در حل مشکالت
مردم یاری کنند.
قائــدی بابیان اینکه هدف کلی شــورای
شهر ،شــهرداری و یاوران شــورا رسیدگی به
مسائل و مشکالت مردم است ،تصریح کرد :هم
شورای شهر و هم یاوران شورا در کنار یکدیگر
خواهند بود تا بتوانیــم هرچه بهتر و مفیدتر در
خدمت مردم عزیز باشــیم و با رفع نیازمندیها
و مشکالت آنها ،رضایتمندی شهروندان عزیز
را فراهمســازیم .وی یاوران شورای محلهها را
آینهای از شــورای شــهر قلمداد کرد و بابیان
اینکــه مدیریت شــهری بایــد از تجربیات و
اندوختههای ایــن خادمان بیمزد و منت برای
توسعه و ارتقای زندگی شــهری استفاده کند،
اظهار کرد :به دلیل اینکه یاوران شــورا بخشی
از بدنه اصلی محلهها را تشــکیل میدهند و با

رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورا خواستار شد

ضرورت آمادهسازی بهشت احمدی

و خدمات شهری شورای اسالمی شیراز بررسی شد.
قاســم مقیمی با اشاره به چندطبقه شدن قبور
در دارالرحمه شــیراز افزود :دارالرحمه فعلی شــیراز
ظرفیت ندارد و راهاندازی سریع بهشت احمدی و رفع
مشکالت آن ضرورت دارد .رئیس کمیسیون سالمت،
محیطزیست و خدمات شهری شورای اسالمی شیراز
با اشاره به تملک زمینهای در مسیر بهشت احمدی
افزود :با توجه به اهمیت مباحث شرعی در ارامستان
برای دفن اموات ،باید بــه امر تملک زمینها برای
آمادهســازی بهشت احمدی توجه ویژه شود .مقیمی
بر ضرورت استقرار تجهیزات بهروز سردخانه ،استقرار
پاســگاه و ســرویس رفتوآمد مردم برای بهشت
احمدی تأکید کرد .او ادامــه داد :پس از ارائه بهای

توجه به سالمندان در دستور برنامه ریزی
شهری قرار بگیرد

عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر شیراز معتقد
اســت آمار رشد سالمندی در کشور هشداری است برای توجه و اولویت بیشتر
به سالمندان در برنامهریزیهای مدیریت شهری .لیال دودمان گفت :در فاصله
دهه  ۷۰تا  ۹۰رشــد جمعیت ســالمند از  ۳درصد به  ۹درصد رسیده و در سال
 ۱۴۰۰به  ۱۰درصد خواهد رســید .وی افزود :این بهمنزلهی آن اســت که ما
جمعیت  ۱۰میلیون نفری از سالمندان در کشور خواهیم داشت و این هشداری
است برای توجه و اولویت بیشتر در برنامهریزیهای مدیریت شهری درزمینهی
خدمات بهداشتی و اجتماعی و بهویژه خدماتی که شهرداری میتواند بهعنوان
یکنهاد عمومی برای این جمعیت ارائه دهد ،باید موردتوجه مسئوالن شهری
قرار بگیرد .دودمان بابیان اینکه در برنامه ســوم توســعه در ســال  ۱۳۸۲در
ضرورت توجه به جمعیت سالمند اولین مرتبه شورای ملی سالمند تشکیل شد
ابراز کرد :میطلبد سازمانهای مختلف ازجمله بهزیستی و سازمانهای تابعه
شــهرداری بهطورجدی این امر را عملیاتی کنند .لیال دودمان خاطرنشان کرد:
طرح جامع و هوشــمند با همکاری سازمان فاوا و سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و معاونت حملونقل در دســت تهیه اســت که مشکل سالمندان نیز در آن در
نظر گرفتهشــده است .عضو شورای اسالمی شهر شیراز گفت :مشکل اساسی
و چالش این کارت منزلت ،ارتباط و اتصال آنها با دیتای بانک شــهر و بانک
بلیت است که ضروری است این مشکالت مرتفع شود.

حمایت شورای شهر از برگزاری
مسابقههای ورزشی بینالمللی در شیراز

اولین جلسه کمیته ورزش شورای اسالمی شهر شیراز برگزار شد .در این
جلســه که به ریاست «احمد تنوری» رئیس کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی
اجتماعی و ورزشــی شــورا و با حضور مشاوران ورزشــی اعضای کمیسیون
فرهنگی برگزار شد ،الیحه آئیننامه جشــنواره شهروند برگزیده موردبررسی
قرار گرفت و اصالحات الزم در رابطه با امتیازات ورزشی برای انتخاب شهروند
برگزیده شیراز با پیشنهادات اعضای کمیته انجام و جهت بررسی به کمیسیون
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شورا ارجاع شد .موضوع برگزاری مسابقات جهانی
کاراته ســبک  kobekapبه میزبانی شهر شیراز نیز دستور بعدی این جلسه بود
که با حضور جمعی از دستاندرکاران برگزاری مسابقات فوق موردبررسی قرار
گرفت .احمد تنوری نیز با اشاره به اهمیت برگزاری مسابقات بینالمللی ورزشی
در شــهر شیراز گفت :شورا و شهرداری شــیراز نهایت همکاری را با ادارههای
ذیربط در برگزاری بهتر این مسابقات در شهر شیراز بهعنوان پایتخت فرهنگی
و هنری کشور انجام خواهند داد .مسابقات بینالمللی کاراته سبک  kobekapاز
تاریخ  ۳۰بهمنماه لغایت  ۳اسفندماه سال جاری در شیراز برگزار خواهد شد و
ورزشکارانی از  ۱۲کشور در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسالمی شهر

جای خالی
موزههای فرهنگی و هنری در شیراز

ایجــاد مــوزهی طراحی در شــیراز
در کمیســیون گردشگری شــورا بررسی
شــد .ســولماز دهقانی گفت :با توجه به
ظرفیت شیراز درزمینههای ادبی ،فرهنگی
و هنری جای خالی موزههای مختلف در
این شهر خالی است.
رئیــس کمیســیون گردشــگری و
زیارت شــورای شــهر ادامــه داد :موزه
طراحی شــیراز نیــز با توجه بــه اینکه
مجموعهدار یک هنرمند شــیرازی است
و عالقهمند اســت این آثار فاخر در شیراز
در قالب موزه به نمایش دائمی گذاشــته
شود.
دهقانــی با اشــاره به تأثیــر ایجاد
این موزه در جذب گردشــگر افزود :این
مجموعه شــامل آثار هنرمنــدان از دوره
زندیه تا دهه متأخر است که توسط یکی
از هنرمندان شیرازی جمعآوریشده است.

معضالت و مشکالت شــهر از نزدیک آشنایی
دارند ،میتوانند نقش بسیار مهمی در اداره امور
شــهری و برنامهریزی در جهت توسعه شهر و
رفع مشــکالت مردم ایفا کنند .نواب قائدی با

دهقانــی بابیان اینکــه باید فضایی
برای ایجــاد این موزه ایجاد شــود ابراز
کرد :مقرر شــد شــهرداری در مدت یک
ماه کارگروهــی را بــرای ارزشگذاری
مجموعــه بــا حضور ســه کارشــناس
کشــوری تشــکیل دهد تــا وارد رایزنی
شود.
دهقانی افــزود با توجه به اینکه این
شورا و شهردار ادعای توجه به امور فرهنگی
و گردشگری را دارند انتظار میرود توجه
ویژهای بــه این مباحث و ایجاد فضاهای
فرهنگی و جاذبههای گردشــگری داشته
باشند.
عضو هیئترئیســه شورای اسالمی
شــهر شــیراز بیان کرد :با توجه به اینکه
بودجه  ۹۷به اتمــام پروژههای نیمهتمام
اختصاص داشــت مردم در سال  ۹۸از ما
انتظار دارند شاهد تغییراتی باشند.

بزرگ که در شــهر کار میکنند نیز در راستای
نگهداری شهر مشــارکت و حق خود را در این
زمینه پرداخت کنند .نایبرئیس شــورای شــهر
شیراز بابیان اینکه همه باید برای رفع معضالت
اجتماعــی همراهی و مشــارکت کننــد ،گفت:
بهزیســتی بهصورت ویژه درزمینه ســاماندهی
معتــادان متجاهــر و متکدیان مســئولیت دارد
و شــهرداری و بقیه ســازمانها بایــد در کنار
بهزیســتی مشــارکت کنند .صبوری با اشاره به
آمادگی شورای شهر در راستای همکاری با سایر
نهادها در این زمینه افزود :شورای شهر همواره
شــهرداری را ملزم به پیگیری این مسائل کرده
است.
تأکید بر توجه بیشــتر به نقش یاوران شورای
شــهر برای بسترسازی مشارکت مردم در اداره
شهر ،خاطرنشان کرد :ازآنجاکه یاوران شورا پل
ارتباطی بین شورای شــهر ،شهرداری و مردم
هستند ،اگر بتوانیم تعامل و همکاری با آنها را
بیشتر و قویتر کنیم ،مشارکت عموم مردم در
سطح شهر تعمیم داده میشود.

خدمات سازمان آرامســتان ها و بررسی کارشناسی
موضوع ،کلیات آییننامه پیشــنهادی تصویب شد.
ســیروس پاکفطرت عضو شــورای اسالمی شهر
شــیراز نیز گفت :با توجه به موقعیت و ارائه خدمات
مناسب در این مکان ،باید پارامترهای نظارتی تعریف
شود تا افراد ســودجو نتوانند فرصتی برای فروش و
واگذاری قبور داشته باشند .علی ناصری عضو شورای
اســامی شهر شــیراز در این جلسه گفت :وضعیت
نامناسب روشنایی و نصب نشدن تابلوهای راهنمایی
در مسیر منتهی به ارامستان در این منطقه سبب بروز
مشکل برای مردم شده اســت .ناصری با اشاره به
وضعیت ماشینهای حملونقل متوفی افزود :تعرفه
و نوع ارائه خدمات ،ایمنی و بهداشت راننده و خودرو
از مواردی اســت که باید به آن توجه ویژه شود .وی
بر ضرورت توجه به استقرار باجه ثبتاحوال و استقرار
پزشک قانونی در بهشت احمدی تأکید کرد.

عضو شورای اسالمی شهر شیراز خبر داد

توزیع کارت منزلت سالمندی از آغاز دهه فجر

عضو شورای اسالمی شهر شیراز با اشاره به
وجود  ۱۴۶هزار ســالمند در شیراز افزود :بر اساس
پیشبینی سازمان ملل متحد در سال  ،۲۰۰۷در چند
سال آینده جمعیت سالمند کشور  ۲برابر میشود.
علی ناصری سالمندی را دورهی خردمندی دانست
و افزود :ازلحاظ علمی ســالمندی از ســن  ۶۰تا
 ۶۵ســالگی به باالســت که دورهای برای انتقال
تجربیات و فرهنگ اســت .ناصری خاطرنشــان
کرد :ســالمندی عالوه بر ویژگیهای دوران خود،
نیازمندیهای ویژهای نیز در حوزهی بهداشــت و
درمان دارد که باید ایــن امکانات در اختیار آنها
قرار گیرد .وی با اشــاره به تهیه ،تدوین ،تصویب
و ابالغ مصوبه و آییننامه شهر دوستدار سالمند به
همه واحدها افزود :پس از پیگیریهای انجامشده
مقررشده است در مراسمی با هماهنگی فرمانداری،
شــورای کالنشهر شــیراز ،ســازمان فرهنگی
اجتماعی شــهرداری ،بهزیستی و علوم پزشکی و
با همکاری کانون بازنشستگان و بنیاد فرزانگان۵ ،
هزار کارت منزلت در  ۱۲بهمن همزمان با سالروز
ورود امام خمینی (ره) به سالمندان اهدا شود.

ناصری ادامه داد :دو هزار کارت به سالمندان
زیرپوشش بهزیستی ،دو هزار کارت به سالمندان
زیرپوشــش کمیته امداد امام خمینی (ره) و هزار
کارت به افرادی که زیرپوشش تأمین اجتماعی و
شهرداری هســتند ،اهدا میشود .وی خاطرنشان
کرد :با استفاده از این کارت ،سالمندان از خدمات
حملونقــل عمومــی ،مترو ،فرهنگســرا ،اماکن
ورزشی ،تاریخی ،مذهبی ،سیاحتی و زیارتی شیراز
بهرهمند میشــوند .عضو شــورای اسالمی شهر
شیراز از راهاندازی سامانه ثبت اطالعات سالمندان
توســط حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطات
شهرداری خبر داد و افزود :بر اساس پیگیریهای
انجامگرفته با معاونت ســرمایه انسانی شهرداری،
اطالعات بازنشستگان شهرداری در اختیار سازمان
فرهنگی اجتماعی قرار میگیرد .وی با اشــاره به
بازسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی افزود :در
راستای شعار انسانمحوری شورای پنجم و ترویج
فرهنگ تکریم ســالمندان ،میتوان صندلیهایی
بارنگ خاص ویژه سالمندان در اتوبوسها در نظر
گرفت.
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رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه ،حقوقی و امالک شورای اسالمی شهر شیراز عنوان کرد

شورای شهر در بررسی طرحها و لوایح به منافع عموم و چارچوبهای قانونی توجه کند
رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه ،حقوقی و امالک
نطق
شــورای پنجم خواستار ارائه مکانیسمی برای ارزیابی
مصوبات شــورا توسط هیئترئیسه این پارلمان شهری شد .به
گزارش خبرنگار شــهرراز ،عبدالرزاق موسوی در نطق پیش از
دستور جلسه علنی  68ابتدا گفت :فصل تقدیم اصالحیه بودجه
 ،۹۷الیحه بودجــه  ۹۸و البته قبل از آنها برنامه پنجســاله
سوم شهرداری است .از شــهردار محترم و معاونین ایشان به
جــد میخواهم تمام ظرفیت خود را برای تقدیم بهموقع لوایح
مذکور به کار بندند و رؤســای کمیســیونها هم با برگزاری
جلســات فوقالعاده اول ،احکام و تکالیف بودجه  ۹۷را بررسی
و بعد هم به بررسی لوایح مذکور بپردازیم .در موضوع تکالیف
بودجه ســال  ۹۷هم تأکید کنم ،ما بایــد بدانیم احکام بودجه
تا چه میزان اجرایی شــده اســت ،علت عدم اجرای احتمالی
برخی تکالیف و یا تأخیر در اجرا چه بوده اســت؟ برای بررسی
اصالحیه بودجه  ۹۷و بررسی الیحه بودجه  ۹۸اینها ضروری
است .در کمیسیون برنامهوبودجه ،به ترتیب وضعیت سازمانها
و مناطق شــهرداری را از جهت ،اقداماتــی که برای کاهش
هزینهها و افزایش درآمد ،در ســال  ۹۷داشتهاند و برنامه آنها
برای سال  ۹۸بررسی میکنیم و گزارش آن را انشاءاهلل تقدیم
شــورا خواهیم کرد .امیدوارم سازمانها و مناطق با آمادگی در
جلســات شــرکت کنند ،ما نتایج ارزیابی خویش را به شورا و
مردم منعکس خواهیم کرد.
در تهیه لوایح تقدیمی توسط شهرداری و همچنین اجرای
مصوبات شــورا با مشکل جدی روبهرو هســتیم .ابتدا اینکه
هماهنگی الزم در برخی حوزههای شــهرداری دیده نمیشود.
به نظر میرســد ،همینکه عدهای از مدیران خود را پاسخگو
نمیدانند ،ســلیقهای عمــل میکنند ،بــا همدیگر هماهنگ
نیستند ،روشــن اســت .دوم اینکه علیرغم تأکیدات فراوان،
توجیهات کارشناســی لوایح تقدیمی از قــوت الزم برخوردار
نیست .سوم اینکه به نظر میرسد برخی مدیران یا نمیتوانند
از عهده وظایفشان برآیند و یا اینکه عالقهمند نیستند ،شهردار
و یا شورا موفق شوند ،برخی مدیران شهرداری در پاسخگویی
و اجرای مصوبات خوب عمل نمیکنند .از شــهردار درخواست
میشود ،در این زمینه جدیت بیشتری داشته باشند .همینجا و
نظر به اهمیت موضوع از شهردار و معاونین میخواهم حسب
مورد و دعوت کمیسیون شــخص ًا در کمیسیونها حضور پیدا
کنند .ما ارزیابی خودمان را در کمیسیون از عملکرد مدیران در
موارد فوق تا پایان این ماه به شهردار اعالم و در صورت عدم
اقدام برای اصالح به عموم هم اعالم خواهیم کرد .شــهردار
بعد از گذشت یک سال از شــروع فعالیت ضروری است ،این
ناهماهنگی و ضعفها را برطرف کند.
از همکاران گرامی میخواهم در بررســی طرحها و لوایح
پیش از گذشته به منافع و مصالح عموم و رعایت چارچوبهای
قانونی توجه کنیم و اصراری بر تصویب و بررســی طرحها و
لوایح زیاد نداشــته باشیم .ما موظف هســتیم مصالح و منافع
مردم را موردتوجه قرار دهیم و این امر نهتنها در مورد مصوبات
باید عینیت پیدا کند بلکه در نظارت بر شــهرداری هم صدق

مییابد .از هیئترئیســه شــورا میخواهم مکانیســمی برای
ارزیابی مصوبات شورا مشــخص کنند ،همچنین دستورالعمل
پیشنهادی کمیسیون در موضوع نظارت شورا بر شهرداری که
به کمیسیون تلفیق ارجاع شــده است ،سریعتر در دستور کار
صحن قرار گیرد .همینجا از هیئت تطبیق مصوبات شــورای
شــهر میخواهیم در چارچوب قانون و با هدف کمک به مردم
نســبت به مصوبات شورای شــهر اعالم نظر کنند ،تشخیص
مصالح و منافع مردم به حکم بند  ۱۴ماده  ۸۰قانون شــوراها
بر عهده شورای شهر است ،به نظر میرسد ،هیئت تطبیق باید
از نظر رعایت ضوابط و مقررات شــکلی نســبت به مصوبات
اظهارنظر کند .اگر شورای شــهر مصالح مردم را با وجود ۱۳
عضو تشــخیص نمیدهد ،بهطریقاولی این کار برای هیئت
محترم تطبیق هم سخت اســت .اجازه دهید ،مردم نسبت به
تصمیمات شورای منتخب خود اظهارنظر کنند ،خرد جمعی را
بپذیریم.
در موضوع عملکرد نشریه شهر راز ،بر این باور هستم که
این نشریه باید پلی بین مردم و شهرداری و شورا و محلی برای
انعکاس تصمیمات و مصوبات شــورا و شهرداری و همچنین
نظرات مردم باشــد تا زمینه تعامل بیشــتر مردم ،شــهرداری
و شــورا را فراهم کند ،از هیئت تحریریه توانمند و مســتقل
برخوردار باشــد .البته سیاســتها را شــورای سیاستگذاری
تعیین و تبیین میکند ،اما باید ایجادکننده زمینه ارائه عملکرد
واقعی شهرداری و شورا از طرفی و نظرات شهروندان از طرف
دیگر باشــد .متأسفانه بخش زیادی از آن به تبلیغات و تصاویر
شــهردار ،مدیران و اعضای شــورا اختصاص داده شده است.
هیئت تحریریه رسالت مطبوعاتی خویش را حفظ کنند.
و اما ســخن اصلی :باز هم میخواهم در مورد سه پدیده
شــوم فقر ،فساد و تبعیض و البته بیشــتر در موضوع فساد و
تبعیــض جمالتی را عرض کنم ،حــرف زیاد میزنیم ،مطالب
زیاد مینویسیم ،همه مسئوالن نظام ،از مبارزه بنیادی با فساد
و تبعیض ســخن میگویند ،همین چند روز پیش همایشی با

عنوان مبارزه با فساد برگزار شد .اجازه میخواهم چند جملهای
از مقــام معظم رهبری بهعنــوان عالیترین مقام نظام عرض
کنم و بعد عرایضم را تقدیم کنم ،ایشــان میفرمایند :عوامل
انحطاط و عقبماندگی ســه چیز است :یکی فقر است ،یکی
فســاد اســت و یکی تبعیض .اگر با فقر و فساد و تبعیض در
کشــور مبارزه شــود ،اصالحات به معنای حقیقی ،اصالحات
انقالبی و اســامی تحقق پیدا خواهد کرد .مشــکالت ما از
این ســه پایه شوم و از این ســه عنصر مخرب است .ناامنی
هم که داریم ،به خاطر همین اســت .بســیاری از ناامنیها به
خاطر فقر اســت و بســیاری به خاطر فساد است .فساد؛ یعنی
فســاد اخالقی ،فساد کاری ،عدم احســاس وجدان در تقدیم
خدمات عمومی ،عدم احساس مســئولیت در مواجهه با افکار
عمومی و با ذهنهای مردم؛ اینها شاخهها و شعبههای فساد
است .یکی هم تبعیض است .تبعیض؛ یعنی به جای مالحظه
قابلیتها ،به جای مالحظه اســتحقاق ،به جای مالحظه خدا
و قانون ،مالحظه رابطهها بشــود .مســئوالن کشور ـ چه در
قــوه مجریه ،چه در قــوه قضائیه و چه در قــوه مقننه ـ باید
با فقر و فســاد و تبعیــض در این مملکت مبــارزه کنند .اگر
بخواهند وضع امنیت کشــور را ،وضع معیشت مردم را ،وضع
عزت بینالمللی را تأمین کنند ،راهش مبارزه با همینهاســت.
ابزارهای دشــمن در درون کشــور و نظام ما ،عبارت اســت
از فســاد ،تبعیض و فاصلــه طبقاتی ما باید بــا اینها مبارزه
کنیم.
در موضوع مبارزه با فســاد و تبعیــض قوانین و مقررات
زیادی وضع شــده اســت .برخی از این قوانیــن و مقررات
عبارتاند از :قانون رسیدگی به تخلفات اداری ،قانون مجازات
اســامی ،قانون ارتقا ســامت نظام اداری و مقابله با فساد،
آییننامه اجرایی ماده  ۲۶قانون ارتقای سالمت نظام اداری و
مبارزه با فساد ،آییننامه اجرایی تبصره  ۴ماده  ۶قانون ارتقای
ســامت نظام اداری و مقابله با فســاد ،آییننامه پیشگیری و
مبارزه با رشــوه در دســتگاههای اجرایی .موضوع بحث بنده

نائبرئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورا خواستار شد

شیراز نیازمند برنامهریزی تابآور است

نائــب رئیس کمیســیون فرهنگــی ،اجتماعی،
نطق
ورزشی شــورا اسالمی شهر شــیراز با تشکر از
رئیس کمســیون عمــران و حملونقل شــورا و معاونت
حملونقل شــهرداری شــیراز به دلیل ایجاد فاز اول خط
ویژه دوچرخهسواری ،خواســتار در دستور کار قرار گرفتن
اجرای مســیرهای دیگر ویژه دوچرخه در این شــهر شد.
به گزارش خبرنگار شــهرراز ،سیروس پاکفطرت در نطق
پیش از دستور شصت و هشتمین جلسه علنی شورای پنجم
همچنین ضمن تشــریح فعالیتها و آسیبشناسی نهضت
ســوادآموزی در کشور و اســتان فارس ،در بخش دیگری

از مباحــث خود با بیان اینکه شــیراز نیازمند برنامهریزی
تاب آور است ،گفت :شهرمان شیراز ،ازجمله کالنشهرهای
کشور اســت که نیاز دارد از جنبههای گوناگون آسیبهای
آتی را در آن موردبررســی قــرار داده و با توجه به جمعیت
نزدیک به دومیلیونی ،گســتردگی بافتهــای تاریخی و
فرهنگی ،حاشیهنشــینی و ســابقه وقوع بالیای طبیعی و
غیرمترقبه نیاز دارد تــا برنامهریزی جامعی در زمینه اثرات
اجتماعی ،کالبدی و سایر مسائل در آن پیشبینی و پیگیری
شود.
برای مقابله با این شوکها و به حداقل رساندن آسیبپذیری
که پایداری و حیات جوامع را تهدید میکنند ،رویکردی در
برنامهریزی شــهرها با نام تابآوری ( )Resilinceشــکل
گرفته اســت تا انعطافپذیری نظامهای شــهری را برای
مقابله با بحرانهای احتمالی ارتقا دهد .شــهرهای تابآور
شــهرهایی آماده برای مقابله با فشارها ،پاسخدهی سریع
به شــوکها و مقابله و انطباق با وضعیــت به وجود آمده
هســتند تا در کوتاهترین زمان ممکن ریکاوری گردیده و
بــه حالت تعادل و بهینه خود بازگردند .بالیای اتفاق افتاده
در اطرافمان و حتی شــهرمان از قبیل سیل و اخیراً رانش
کوه در خیابان جمهوری که در صورت عدم واکنش سریع
مدیریت شــهری میتوانست به یک فاجعه تبدیل شود ،در
ســالیان اخیر بیانگر این موضوع اســت که جوامع و افراد
بهصورت فرایندهای آسیبپذیر شده و ریسکها نیز افزایش
یافتهاند .بااینحال ،کاهش ریسک و آسیبپذیری اغلب تا
بعد از وقوع حوادث نادیده انگاشته میشوند.
بعضــی از نــکات و سیاســتها در رابطه با
تابآوری

شناخت و برنامهریزی جهت مجاری و منافذی که میتواند
شــهر را آســیبپذیر کند برنامهریــزی مختلف تابآوری
با توجه به انــواع مخاطرات لزوم ارتقــای مرکز بحران و
بازســازی پس از ســانحه ،لــزوم توجه به زیســتبوم و
استفاده بهینه از طبیعت و اصالح کاربری طراحی منعطف
شــبکههای زیرســاخت و شــریانهای حیاتی از عوامل
تابآوری اهمیت طراحی ورودی و خروجیهای اضطراری
ســاختمانها و حتی شهر برای مواقع بحران تثبیت عناصر
غیرســازهای داخلی و جــدارهای خارجی بناهــا طراحی
چندمنظورهی فضــا و قابلیت مرمتپذیری ســریع برای
ایجاد تابآوری بدیهی است شیراز بهعنوان شهری تابآور
طراحی نشــده و طبیعت ًا نمیتوانیــم آن را تابآور قلمداد
کنیم .همزمان با بزرگتر شــدن شــهرها و تنوع نیازهای
شــهری ،در کنار آســیبها و تهدیدهای طبیعی مســائل
انســانی نیز شــهرها را تهدید خواهند کرد؛ بنابراین الزم
اســت تا به دنبال افزایش ظرفیت و توان ســکونتگاههای
شــهری و ضریب تابآوری آنها ،زمینه برای مدیریت با
کیفیت شهرها برای نسلهای آینده مهیا شود .شهر شیراز
با توجه به کالنشــهر بودن ،گستردگی شهر و بافتهای
تاریخی و فرهنگی ،حاشیهنشــینی و ســابقه وقوع بالیای
طبیعــی از قبیل ســیل نیــاز دارد تا در مقولــه تابآوری
برنامهریــزی کند و بهطور ویژه بــه آن بپردازد .همچنین
از شــهردار محترم شــیراز و مدیران مربوطه درخواســت
مینمایم تا ضمن تحلیل و بررسی دقیق بودجه سال جاری
و خاصه توجه به تکالیف ابالغی ،الیحه پیشنهادی بودجه
ســال  ۱۳۹۸با اولویت اتمام پروژههــای نیمهتمام حداکثر
تا ســیام دیماه ســال جاری به شورای شــهر تحویل
دهند.

فســاد و تبعیض اســت ،ما بهعنوان اعضای شورای شهر باید
تکلیف خودمان را با این دو پدیده شــوم در حوزه فعالیت شورا
و شهرداری مشــخص کنیم در حوزه نظارت بر دستگاههای
خدمترسانی در شهر مشخص کنیم ،بررسی کنیم ،ببینیم آیا
خودمان رعایت میکنیم ،شــورای شهر باید اول خود رعایت
کنــد ،پایبندی به قانون را نشــان دهد ،بعد هم شــهرداری،
بنابراین موضوع روشــن است ،شــفاف است ،مصادیق کلی و
حتی جزئی هم روشــن اســت ،برخی راهکارها هم مشخص
اســت ،چرا اتفاقی نمیافتد؟ تبعیض چیســت؟ اینکه در ارائه
خدمات کســی یا کســانی را بر دیگری ترجیح دهیم ،اینکه
در انجام امور مــردم بین آنان تفاوت قائل شــویم ،اینکه در
بهکارگیری نیروی انســانی بدون وجود مالکهای شایستگی
و به صرف وابســتگی منافع (دوستی ،خویشاوندی ،همخونی،
همشــهری و  )...افراد را به کار گیریم ،اینکه در مناقصه و یا
مزایده اطالعاتی را در اختیار برخی قرار دهیم ،این هم فساد و
هم تبعیض است .اینکه در اجرای قانون با افراد یکسان عمل
نکنیم ،اینکه توصیهها را مبنای تصمیم خود قرار دهیم ،اینکه
در وضع مصوبهای منافع افراد خاصی را موردتوجه قرار دهیم،
اینکــه فکر کنیم مردم به ما رأی دادهاند ،هر طوری دوســت
داریم عمل کنیم .اینها همگی مصادیق تبعیض و بعض ًا فساد
میباشند.
چکار باید کرد؟

طبق ماده  ۸۴قانون شــوراها اطالعات را در اختیار مردم
قرار دهیم .بر اجرای مصوبه شفافیت و مقررات مربوطه خوب
نظارت کنیــم .روند ارائه خدمات را شــفاف کنیم .اصل ارائه
خدمات با کیفیت ،قابلدســترس و ســریع به شهروندان یک
اصل حیاتی اســت ،شهرداری در اجرای آن کمکاری میکند،
از رئیس و اعضای محترم شورا درخواست میکنیم ،بر اجرای
آن اصرار کنند .در نظارت بر عملکرد مدیران شهرداری قانون
را مالک قــرار دهیم و از کنار تخلفات بهراحتی رد نشــویم.
سعی کنیم برای خود منفعت نبینیم ،چون مانع نظارت میشود.
برای انتصاب مدیران شــهرداری دخالــت نکنیم چون مجبور
هستیم از آنان دفاع کنیم و تخلفات و کمکاری آنان را توجیه
کنیم ،ایرادی که به نمایندگان مجلس وارد است ،خود مرتکب
میشــویم .در مقابل تخلفات و عملکرد مدیران کوتاه نیاییم.
باید ســاختار تشکیالتی خود شورا و مشاورین و نحوه عملکرد
آنان مصــوب و مورد ارزیابی قرار گیرد .مدیران پاک دســت
توصیــه ناپذیر ،امانتدار و کار بلد را در شــهرداری تقویت و
حمایت کنیم ،مالک نوع و میزان رابطه با ما نباشــد ،مدیران
موفق باید به مردم معرفی شــوند .هــر جا دیدیم منافع باند و
یا گروهی وجود دارد ،نســبت به آن حساس باشیم .اصل را بر
تأمیــن منافع و مصالح عمومی قرار دهیم .اصحاب رســانه و
خبرنگاران ،با حفظ اســتقالل خود و بدون وابستگی به فرد و
یا گروهی خاص در جهت اعمال نظارت عمومی تالش کنند.

تذکر نوذر امامی در مورد اجرای بند 24
ماده 55قانون شهرداریها
نطق رئیس کمیسیون معماری و شهرســازی شورای شهر شیراز در شصتوهشتمین جلسه
علنی شــورا در تذکری گفت :مطابق بند  ۲۴ماده  ۵۵قانون شهرداریها ،صدور پروانه
برای کلیه ســاختمانهایی که در شهر ساخته میشــود از وظایف شهرداریها است؛ اما با توجه
بــه انحراف در اجرای دســتورالعمل شــماره  ۹۹۷۵/۳/۳۳مورخ  ۱۳۹۰/۱/۲۹وزارت کشــور و
مصوبه شــماره  ۳۰۸۸۶مورخ  ۱۳۹۱/۱۰/۱۳شورای اسالمی شــهر شیراز در خصوص نوسازی
بافتهای فرســوده که منجر به انحصار شده است ،شهرداری شیراز رأس ًا نسبت به اجرای قانون
فوقالذکر و ایفای وظیفه ذاتی خود در صدور پروانه ســاختمانی (صرف ًا جهت بافتهای فرسوده
مصوب مراجع ذیصالح) اقدام و نتیجه را ظرف مدت  ۱۰روز به شــورای اســامی شهر شیراز
اعالم کند.

پروندههفته
پروندهای درباره خواجوی کرمانی
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آثار خواجو از حیث تنوع و بهویژه از حیث اشتمال
بر نظم و نثر استادانه است
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مقالهای از زندهنام سعید نیاز کرمانی دربارهی خواجو

خمسهیخواجو

،،

«با مطالعه در آثار
منظوم و منثور خواجو
که مجموعهی عظیمی از
غریه الفاظ و درر معانی
است ،بهخوبی دریافت
میشود که او دوستدار
حرفهی خویش بوده
و عمر خود را در این
راه نهاده و به همین
سبب مورداحترام اقران
و معاریف روزگار خود
بوده است».

،،

عکسها  :علی محمدی راد

بنمایه و ریشــهی فرهنگ و شــخصیت هر
قوم یا هویت فرهنگی هر جامعه در دل داســتانها
و افســانههایی نهفته اســت که سینهبهسینه حفظ،
و نســل به نسل منتقل شده اســت .از تأمل در متن
این داســتانها پندهای بســیاری میتوان آموخت
و درسهــای زیادی میتوان گرفــت .به دلیل آنکه
افسانهها غالب ًا دربرگیرندهی قسمتی از تاریخ هستند،
نباید صرفــ ًا بهصورت قصه و داســتان بدانها نگاه
کرد .از البهالی این داســتانها مورخان بســیاری
از آداب و ســنن و عادات و عقاید کهن را میتوانند
بیرون بکشــند؛ بهویژه در رشــتهی علوماجتماعی و
مردمشناســی مطالعهی آنها بسیار آموزنده است .از
سویی آنچه در دل افسانه نهفته است ،درس عبرتی
اســت که باید گرفته شــود «تا بدانند این خداوندان
ملک ،کز بســی خلق اســت دنیا یادگار ».به همین
جهت شــاعران بزرگ این ســرزمین بهویژه در یک
مقطع تاریخی که یورش فرهنگ و ســنن قوم غالب
همهچیز را در معرض نیســتی و نابودی قرار داده بود
و میرفت تا این چراغ فروزنده رو به خاموشی گراید
و این افســانههای گویا به دســت فراموشی سپرده
شود ،با به نظم درآوردن سرگذشتها و داستانهای
مردمی ،خدمتی پرارزش به جامع و قوم خویش کردند
و آنجا که فردوســی میگوید «نمیرم ازاینپس که
من زندهام» ،این «من» فردوســی نیست؛ این من،

«منش» یک ملت است ،یک جامعه است ،یک تاریخ
چند هزارساله اســت؛ که زندگی مییابد و به زندگی
خویش ادامه میدهد .این جانی اســت که در کالبد
نیمهجان یک ملت دمیده شــده است و تاریخ آن را
که سراســر حکمت و پند اســت ،زنده و جویا و پویا
نگه داشته است.
با این انگیزه ،این تالش و کوشش یکی دو قرن
قبل از فردوســی آغاز میشود ،اگرچه از آثار شاعران
آن قرون یعنی قبل از فردوســی آثار چندانی بر جای
نمانده اســت ،ولی حاصل آن تالش در اثر فناناپذیر
فردوسی متبلور اســت که مرور در آنچه به دست ما
رســیده ،این حقیقت را بهدرستی بازمینمایاند .آنچه
گفتنی اســت این اســت که برای بازگــو کردم این
افسانهها ،تنها قالب شعری مناسب همان مثنوی است
که به کار گرفته شده اســت و ما در اینجا با نگاهی
گذرا به شــاعرانی که در این قالب به داستانپردازی
پرداختهانــد ،مطلب را دنبال میکنیم .بدون شــک
ســابقهی کار و تجربه در زمینهی داســتانپردازی
باید به خیلی قبل ازآنچه در دســت اســت ،بازگردد؛
که متأسفانه از تجربههای اولیه چیزی بر جای نمانده
است.
اثر فناناپذیر فردوســی آغازی بود برای ساختن
و پرداختن داستانهای حماسی که پنجاهوچند سال
بعد از نظم شــاهنامه ،اسدی طوسی گرشاسبنامه را

به رشتهی نظم کشید ،داســتان عاشقانهی ویس و
رامین در نیمهی قرن پنجم توسط فخرالدین گرگانی
سروده شده که میتوان گفت این مثنوی نیز آغازی
برای نظم داســتانهای عشــقی میتواند به شمار
آید .نظامی با پدیدآوردن خمســهی خویش ،میتواند
نقطهی اوج داســتانپردازان بزمی و عشقی باشد و
پس از قرنها این مقام را هنوز دارد .در اینجا نکتهای
که قابلیادآوری است این است که نباید به شاعرانی
که در این زمینه به خلق آثــاری پرداختهاند ،عنوان
مقلــد داد و اثر آنها را تقلید نام گذاشــت ،زیرا هر
شــاعر ضمن رعایت اسلوب ،داســتانی را نظم کرده
است؛ تنها میتوان گفت که بهعنوانمثال خمسهی
نظامی بســیاری از شــاعران را برانگیخته اســت و
الهامبخش آنها بوده اســت؛ وگرنه تعریف مثنوی و
شــکل و قالب آن از آغاز تا به امروز یکی بوده است.
آنچه مطرح است محتواســت و آنهم میبینیم که
همهی گویندگانی که راه نظامی را رفتهاند ،قصهای
و داســتانی برای خود دارند؛ اما چون نظامی پایهی
سخن را رفیع گذاشته است و پنج مثنوی او «خمسه»
شــهرت زیادی کسب کرده است ،این نام بسیاری از
شاعران را مجذوب خود ساخته است و این هم عیب
چندانی نیست .بسیاری از شعرا و نویسندگان پایهگذار
ســبکی هستند ،اما شعرا و نویســندگانی که پس از
آنها در این زمینه به کار میپردازند و آثاری گرانبها

خلق میکنند و گاهی از پایهگذار سبک درمیگذرند،
مقلد نیستند .غزل حافظ دنبالهی غزل شاعران قبل
از اوســت ،آیــا او را میتوان شــاعری مقلد خواند؟
خمســهی نظامی نیز دنبالهی داســتانهای منظوم
عاشــقانهی قبل از نظامی اســت .نهایت میتوان او
را سرآمد همهی شــاعرانی دانست که در این زمینه
شعر گفتهاند .تأثیرپذیری ،الهامگرفتن ،درس گرفتن و
نظر داشــتن به آثار ارزنده ،اصل و اساس کار هنرمند
است .باید در کار هنرمند با این دید به داوری بنشینیم
که از پیشــینیان چه آموخته است و چه بر آن افزوده
اســت؟ در کار خمسهی خواجو نیز باید با همین دید
به قضاوت و داوری بنشــینیم و اصو ً
ال در کار همهی
کسانی که بدینشیوه داستانپردازی کردهاند که تعداد
آنها شاید از صد نفر متجاوز باشد.
مؤلف خزانهی عامره نوشــته است «اول کسی
که خمســهی شیخ نظامی را جواب گفت ،امیرخسرو
دهلوی است؛ سپس خواجو ».اگر از این اصطالحات
کلیشــهای «به اقتفا رفتن»« ،جواب گفتن»« ،تقلید
کردن» ،بگذریم ،و به ادامهدادن راه نظر داشته باشیم،
راهی که چند قرن قبل از نظامی آغاز و قرنها بعد از
نظامی ادامه داشته و دارد ،آنگاه میتوانیم منصفانه
دربــارهی هر یک از این آثار قضاوت کنیم .روشــن
اســت که خواجو به خمسهی نظامی نظر داشته ،آن
را خوانــده ،از آن درس و الهام گرفته و این یک امر
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طبیعی اســت و خود خواجو هم چند جــا با احترام از
نظامی یاد کرده است« .گرچه سخنپرور نامی تویی/
معتقد نظم نظامی تویی /در گذر از مخزن اســرار او/
بر گذر از جــدول پرگار او /خازن مخــزن دل دانای
توست /محرم اســرار خرد رأی توست» .میبینیم که
ضمن محترمشمردن نظامی ،از دل دانا و خرد واالی
خویش نیز مدد میخواهد و بر این اساس است که به
مقید نبوده است که از هر
قول مرحوم سعید نفیســی ّ
پنج مثنــوی نظامی حتی بهصورت ظاهر پیروی کند،
مث ً
ال گوهرنامه که بر وزن خسرو شیرین است ،بهکلی
از سیاق مثنوی نظامی خارج است .همچنین همای و
همایون که بر وزن اسکندرنامه است ،کام ً
ال موضوعی
دیگر را دنبال میکند و بدان سبکوسیاق ،ازنظر محتوا
نیســت .همچنین کمالنامه که خارج از سبکوسیاق
بهرامنامه است ،جز دو مثنوی روضهاالنوار که در وزن
و سبکوسیاق مخزناالسرار سروده شده است ،و گل
و نوروز که در وزن و سبک خسرو شیرین است ،سایر
مثنویات خواجو بازگوکنندهی مطلب دیگری است.
استاد ذبیحاهلل صفا مینویسد« :با مطالعه در آثار
منظوم و منثور خواجو که مجموعهی عظیمی از غریه
الفاظ و درر معانی اســت ،بهخوبی دریافت میشود که
او دوستدار حرفهی خویش بوده و عمر خود را در این
راه نهاده و به همین سبب مورداحترام اقران و معاریف
روزگار خود بوده اســت .وی بنا بر روش ادبای زمان
از اکثــر علوم مطلع و در بعضــی مانند نجوم و هیئت
ذیفــن بود .عل ّو ســخنش در همهجا اعم از قصائد و
غزلها و مثنویها و ترکیبات و ترجیعات و مخمسها
و مســمطها قدرت او را در سخنوری نشان میدهد.
بااینحال وی از اقتفاء استادان پیشین امتناعی نداشت؛
چنانکه در قصائد خویش از سنایی و خاقانی و ظهیر
و جمال اصفهانی و دیگر شــاعران اواخر قرن ششم و
آغاز قرن هفتم پیروی کرده ،و همان لحن و ســبک
آن را در خلــق معانی و مضامیــن دقیق و ایراد آنها
در عبارات فخیم و متمایل بهدشــواری و غالب ًا با التزام
ردیفهای صعــب ادامه داده و در مثنویهای خود بر

روی هم شیوهی نظامی و مثنویگویان قرن هفتم را
دنبال کرده اســت ،اما این متابعت تنها در شیوهی کار
اســت ،نه در اســاس و مبادی آن؛ و نباید تصور کرد
که او مقلد تمامعیاری از نظامی است؛ بلکه داستانها
مطلق ًا تکرار داستانهای نظامی نیست».
گفتیم که نخستین کسی که بعد از نظامی به کار
خمسه پرداخته است ،امیرخسرو دهلوی است و سپس
خواجو ،بعد جامی و مکتبی شیرازی و هاللی جغتایی
و وحشی بافقی و بیش از صد تن دیگر .در اینجا بحث
درباره داستانسرایی شعرای دیگر را به پایان میبرم و
با اشــارهای گذرا به پنج مثنوی خواجو ،بحث را دنبال
میکنم.
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بیخودی مســت /ز سرمستی چو ساغر رفته از دست/
ز ناگه بخــت نیکم روی بنمود /نگارینم د ِر کاشــانه
بگشــود /پس آنکه گفت کای مرغ سخنگوی /که
بردی از امیران ســخنگوی /تو این اجزا که میبینی
به دستم /طرازی نیست کان من نقش بستم /به بابل
سحرسازانی که بودند /به گاه باستان این در گشودند/
به دستم داد آن دیرینه اوراق /کهای شاه سخنگویان
آفاق /گل و نوروز را در پــرده میآر /چو گل نوروز را
بر پرده میآر» .از این ابیات چنین استنباط میشود که
شخصی نسخهای از یک داستان قدیمی را که ظاهراً
در بابل پرداخته شــده بوده ،به خواجو میدهد تا او آن
را به رشــتهی نظم کشد .گل و نوروز به نام تاجالدین
احمد عراقی و به نام شاه شیخ ابواسحاق پایان میگیرد
و پنج هزار و  302بیت است.

همای و همایون
این مثنوی را خواجو در سیســالگی آغاز کرده
و در ســال  732آن را به پایان بــرده و ازنظر زمان،
نخستین مثنوی از خمسهی خواجو است .دیباچهی این
کتاب به نام سلطان ابوسعید بهادر و وزیر او غیاثالدین
محمد است و در خاتمهی آن به نام تاجالدین عراقی و
شمسالدین محمود صائن و پسر او رکنالدین مهدی.
این مثنوی بر وزن اســکندرنامه نظامی و شاهنامهی
فردوســی اســت و با این بیت آغاز میشود« :به نام
خداوند باال و پســت  /که از هستیاش هست شد هر
چه هست» .همای و همایون داستانی است عشقی به
سبک داستانهای خمسهی نظامی و دارای چهار هزار
و  435بیت است.

روضهاالنوار
روضهاالنــوار کــه در ســبک و ســیاق و وزن
مخزناالســرار نظامی سروده شــده است ،سال 743
به پایان رســیده اســت .دیباچهی ایــن کتاب به نام
شمسالدین محمد صائن است و در آن شیخ ابواسحاق
کازرونی و شــیخ امینالدین کازرونی مدح شــدهاند و
همچنین تاجالدین احمد و شــمسالدین محمود نیز
ســتوده شــدهاند .این مثنوی در مواعظ و حکم سیر
سلوک ســروده شده است و خاتمهی کتاب نیز به نام
شمسالدین محمود صائن اســت .تعداد ابیات آن دو
هزار و سیوشش بیت است.

گل و نوروز
سرودن گل و نوروز در سال  742به پایان رسیده
است .این مثنوی در بین مثنویهای خواجو از زیبایی
خاصی برخوردار است و بهترین آنهاست .موضوع آن
عاشــقانه است و به وزن خسرو شیرین نظامی سروده
شده اســت؛ با همان سبک و سیاق« .به نام نقشبند
صفحهی خاک /عذار افروز مهرویان افالک» .خواجو
در مقدمهی این مثنوی میگوید« :شــبی بودم ز جام

کمالنامه
کمالنامه به ســال  744و در دوازده باب سروده
شده است و یادآور «سیرالعباد الیالمعاد» حکیم سنایی
است؛ با همان مضامین عارفانه .این مثنوی به نام شیخ
ابواســحاق کازرونی سروده شده و ظاهراً کار نظم آن
دو ماه به طول انجامیده اســت« .بزدم در زمانه کوس
بیان /بگرفتم هان به تیغ زبان /همچو مینو به نام داور
دهر /ساختم در دو مه دوازده شهر».
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گوهرنامه
ایــن مثنوی که با این ابیات آغاز میشــود« :به
نام نامبخش نامــداران /گدای درگه او شــهریاران/
برافرازندهی ایوان زرکار /که خار از خاره آرد خیری از
خار»؛ به نام بهاءالدین محمود وزیر ساخته شده است.
بهاءالدین محمود وزیــر ازا عقاب خواجه نظامالملک
وزیر مشــهور سلطان ملکشاه سلجوقی است و خواجو
در این مثنوی سلســله نسب این خاندان را به رشتهی
نظم کشــیده و از این بابت این مثنوی دارای ارزشی
خاص اســت .آغاز منظومه در مدح امیر مبارز است و
اتمام آن به نام شرفالدین شاه مظفر فرزند امیر مبارز.
کتاب گوهرنامه با هزار و بیستودو بیت در سال 746
به پایان رسیده است.
پن.
 .1ســعید نیا ز کرمانی ،پژوهشــگر ،شــاعر و ناشــر
کرمانی در ســال  1318در کرمان دیده به جهان گشــود و
دوازدهم شــهریورماه  1392دیده از جهان فرو بســت15 .
جلد «حافظشناسی» و چند کتاب ضمیمه «حافظشناسی»
از جمله «پیر ما گفت» حاصل سالها تالش اوست .تصحیح
انتقادی «خمســه» خواجوی کرمانی بر اســاس کهنترین
نســخه جهان با مقابله هشت نســخه کهن دیگر ،از جمله
کارهای پژوهشــی نیاز کرمانی اســت که به یادگار مانده
است.

 .2ایــن مقالــه پیشتر در ویژهنامــه «خواجو»
(کنگره جهانی بزرگداشــت خواجوی کرمانی ،مهرماه
 1370منتشــر شده است .با سپاس از کوروش کمالی
سروســتانی؛ ســردبیر ویژهنامهی خواجو که مقاالت
«خمســهی خواجو» اثر ســعید نیاز کرمانی و «عصر
خواجو» اثر اســتاد عبدالحسین زرینکوب را در اختیار
شهرراز قرار داد.

،،

خواجو ضمن
محترمشمردن نظامی،
از دل دانا و خرد
واالی خویش نیز مدد
میخواهد و بر این
اساس است که به قول
مرحوم سعید نفیسی
مقیّد نبوده است که از
هر پنج مثنوی نظامی
حتی بهصورت ظاهر
پیروی کند

،،
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،،
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مقالهایازاستادعبدالحسینزرینکوبدربارهخواجو

عصرخواجو

آثار خواجو از حیث تنوع
مواد و بهویژه از حیث
اشتمال بر نظم و نثر
استادانه جالب است.
وی در کار تنظیم و
تقسیم اشعار برحسب
ادوار حیات ،پیشروی
موالنا جامی و تالی امیر
خسرو دهلوی است.
یک ترجیعبند عارفانه
هم دارد که یادآور برخی
ترجیعات شیخ عراقی
است

،،

،،

تفننهایی هم که
خواجو گهگاه در انتخاب
قالبهای تازه و تقریباً
بیسابقه دارد ،بدون
شک یک ویژگی یا یک
مزیت محسوب است.
در انواع مستزاد این
تفننها به کالم او نوعی
تازگی و اصالت میدهد.
«تو مپندار که بر طرف
چمن /چون رخ و قامتت
ای سیمینتن /گل و
شمشادی هست»

،،

،،

در نثرنویسی هم
قدرت و مهارت خواجو
قابلتوجه است .نثر او
غالباً مصنوع و شاعرانه
و آگنده از آرایشهایی
بدیع است .از این
حیث ،نمونهای از نثر
فنی یا کالسیک ادیبانه
یا ادیبپسند عصر
وی محسوب میشود.
نمونههای موجود آن
غالباً شامل مناظرات
است و مهارت او را در
این فن معلوم میدارد

،،

عصر خواجو عصر تجزیه و تشتت بود ،عصر تفرقه و
فســاد و انحطاط .کرمان و فارس و عراق که خواجو بیش
از هر جا با آنها مربوط بود ،در دست حکام و شحنههای
مغول واقع بود .ایلخانان مغول در آن دوره غالب ًا بازیچهی
امراء خویش یا دچار تحریــکات دائم آنها بودند .تحول
اوضاع که ناشی از تنازع دائم بین مدعیان بود ،این امراء را
گاه به عزت و قدرت میرسانید و گاه گرفتار نکبت و تکال
میکرد .بیرحمی ،فساد اخالقی و فتنهانگیزی خالصهی
سرگذشــت این امــراء و کارگزاران آنها هم اشــخاص
ناالیق و جاهل و فاســد بودند .هــرروز قدرت تازهای در
یک گوشهی کشور به وجود میآمد و هرروز قدرت ثابت و
سابقهدار و جاافتادهای از بین میرفت .شاعری مثل خواجو
یا سلمان که میخواســت از راه حرفهی شاعری معیشت
خود را بگذراند ،ناچار بود دائم در ســفر باشد ـ از ساوه تا
بغــداد و از تبریز تا اصفهــان ،از درگاه چوپانیان به درگاه
آل جالیــر ،از نزد آل اینجو به نــزد آل مظفر ـ و در طی
این ســفرها نهتنها امراء محلی و پادشاهان ظالم و فاسد
را ستایش کند ،بلکه به وزرا ،کارداران و مستوفیان دیوان
آنها هم تملقها نثار کند .مدیحههای آکنده از درخواست
و تقاضاها و مرثیههای خالی از احساس ،اما زیاده ساختگی
که در دیوان خواجو ـ و همچنین در دیوان سلمان ساوجی
ـ هست ،از اینجاست.

درواقع پریشانیها و نابهسامانیهای عصر در دیوان
خواجــو به نحو بارزی انعــکاس دارد .وقتی در یک قطعه
مطایبهآمیز ،آنجا که شــاعر جنازهی یک امیر اصفهان را
بر دوش تونیان حمام تصویر میکند ،در حقیقت نقشــی
از تزلــزل و بیثباتی عصر را در بــاب قدرتهای خودرو
و نوخاســتهای رقم میزند که هرروز از گوشــهای ســر
برمیآورند و لیاقت و کفایت آنها هم تا حدی اســت که
شــاعر ،شــاید هم بدان جهت که از وجود آنها ،آنگونه
که در انتظار داشــت ،بهرهای عاید نکرده اســت ،آنها را
همچون یک جوال پلیدی ،یک کیســهی قاذورات تلقی
میکرده است.
از تأثیر این محیط غیر از هجوهای مکرر ،مطایبات
ناپســند و تقاضاهای زشت که در شــعر خواجو به چشم
میخورد ،وجود اشــعاری را میتوان بر ســبیل نمونه یاد
کرد کــه در آنها الفاظ مغولی یا ترکــی بهطور تفنن در
ضمــن کالم میآید ـ و لطف و طــراوت کالم را البته از
بین میبرد ـ یک نمونهاش غزلی است با این مطلع« :ای
ماه قبچاقی شب است /از سر بنه بغطاق را »...ردیفهایی
مانند خرس و خروس ،زیلوچه ،اشتر و حجره که ممدوحان
را از برای تفریح یا به خاطر آزمایش شاعر بر وی طرح یا
الزام کردهاند ،نمونهی انحطاط ذوق در آن عصر پریشانی
و بیسامانی است .جالب آنکه در یک قصیده که شاعر در

آن ملتزم به رعایت ردیف «زیلوچه» شــده است ،کرمانی
در ضمن بیتی ،اشــارهای هم به بافنــدگان قالی دارد که
قدمت سابقهی این صنعت را در کرمان نشان میدهد؛ نه
قالی طبع.
کارخانهی بافندگان ِ
شــاید گرایــش به شــیوهی زهد و وعــظ و آنچه
«تحقیق» میخوانند و آن خود تا حدی میراث ســنایی و
خاقانی در ســنت ادبی شعر کالسیک ماست ،آنگونه که
در شــهر خواجوست ،انعکاس همین اوضاع عصر و محیط
اوســت؛ بهصورت فرار از واقعیتهای ناپســند یک عصر
انحطاط ،به دنیای پاک زهد و پارسایی ،یا بهصورت انتقاد
ازآنچــه در آن عصر به قول عبید زاکانی «مذهب مختار»
اکابر و اعیان عصر تلقی میشد .در دیوان خواجو اینگونه
اشعار مخصوص ًا یادآور سخنان کمال اسماعیل اصفهانی و
ظهیر فاریابی اســت و برخی ابیات اینگونه قصایدش ،با
نمونههای عالی و برجستهی اینگونه اشعار در دیوان این
دو شاعر پرآوازه برابری میکند.
اشتمال دیوان خواجو بر اینهمه مدایح پوچ و گزاف
و مبالغهآمیز ،بدون شــک معلوم میدارد بخش عمدهای
از عمر شــاعر در ســفرهای دورودراز در جســتوجوی
ممدوحان پرمدعا و غالب ًا ناالیق و در اظهار تملق و تکدی
نســبت به ارباب قدرت به ســر آمده است که چیزی جز
ضایعکردن عمر نیست .بااینحال چیزی که شاید تا حدی
این بیهودهکاریهای خواجو را میتواند جبران کند ،غیر از
قصاید تحقیق و موعظه ،اشعاری است که در نعت رسول
خدا (ص) و ائمهی هدی (ع) ،یا در ســتایش مشــایخ و
اولیاء عصر دارد .وی حتی برای تعدادی از قدمای مشایخ
مانند شیخ مرشد ابواســحاق کازرونی و شیخ سیفالدین
باخزری که مدتها قبل از عهد حیات وی میزیســتهاند،
ستایشهای صمیمانه و مبنی بر اعتقاد دارد .ارزش معنوی
این ممدوحان بی تاجوتخت و احیان ًا درگذشته ،هرچه باشد،
مجرد انشــاء اینگونه قصاید حاکی از عالقهی شــاعر به
معنویت و فضیلت است.
آثــار خواجو از حیــث تنوع مــواد و بهویژه از حیث
اشــتمال بر نظم و نثر اســتادانه جالب است .وی در کار
تنظیم و تقسیم اشعار برحسب ادوار حیات ،پیشروی موالنا
جامی و تالی امیر خســرو دهلوی اســت .یک ترجیعبند
عارفانــه هم دارد که یادآور برخی ترجیعات شــیخ عراقی
است و شــاید هاتف اصفهانی هم در نظم ترجیع معروف
خود به آن ترجیع نظر داشــته است .این ترجیع خواجو از

حیث تعداد بندها ازآنچه هاتف و عراقی ســرودهاند ،برتر
است .مضمون بیت ترجیع آنهم مثل ابیات ترجیعات آن
دو شــاعر متضمن قول به وحدت وجود ـ درواقع وحدت
شهود ـ است« :که جهان صورت است و معنی دوست /ور
به معنی نظر کنی همه اوست».
تفننهایی هم که خواجو گهگاه در انتخاب قالبهای
تازه و تقریب ًا بیسابقه دارد ،بدون شک یک ویژگی یا یک
مزیت محسوب است .در انواع مستزاد این تفننها به کالم
او نوعــی تازگی و اصالت میدهد« .تو مپندار که بر طرف
چمن /چون رخ و قامتت ای ســیمینتن /گل و شمشادی
هست» .در صورتهای مسمط و مخمس هم این تفننها
قابلمالحظه اســت .ســرود دیگرش هم که از مقولهی
چهارپارههای ضربی است و با این چهارپاره آغاز میشود:
«ای رویت از فردوس بابی /وز ســنبلت بر گل نقابی /هر
حلقهای زان پیچوتابی /در خلق جان من طنابی» .از حیث
وزن موسیقایی و مضمون عشــقی ،ترانههای عصر را به
خاطر میآورد .توجه به موسیقی شعر و اوزان نادر ،در تعداد
دیگری از غزلهایش نیز هست که بعدها بیدل دهلوی و
صفای اصفهانی هم به آنگونه اوزان توجه نشان دادهاند.
غــزل خواجو از بعضی جهات انســان را به یاد غزلهای
ســنایی ،خاقانی ،عراقی کمال اســماعیل میاندازد و این
جمله ،شاید یک نقطهی اشتراک او با حافظ باشد.
این گفتهی حافظ را که با اذعان به استادی سعدی،
خود را پیــرو خواجو میداند ،نمیپنــدارم که یک تعارف
دوســتانه یا یک اقتضای قافیه به او الهام کرده باشد .این
نکته هم که بعضی غزلهای خواجه ازلحاظ وزن و ردیف
و احیان ًا مضمون با غزلهای شــاعر بزرگ کرمان موافق
افتاده است ،مبنای این پیروی از سبک خواجو را در کالم
وی توجیه نمیکند .چراکه اینگونه مشــابهت بین شــعر
خواجو با کالم سلمان ساوجی هم هست و خواجهی شیراز
در باب سلمان چنین قولی ندارد .در نثرنویسی هم قدرت
و مهارت خواجو قابلتوجه اســت .نثــر او غالب ًا مصنوع و
شــاعرانه و آگنده از آرایشهایی بدیع است .از این حیث،
نمونــهای از نثر فنی یا کالســیک ادیبانه یا ادیبپســند
عصر وی محسوب میشــود .نمونههای موجود آن غالب ًا
شــامل مناظرات اســت و مهارت او را در این فن معلوم
میدارد .این نمونهها از حیث ســاختار کالم به شــیوهی
مقاماتنویســی ماننده است و از حیث مضمون هم یادآور
مناظرات منسوب به اسدی طوسی است.
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پرونده هفته

گفتوگوی «شهرراز» با رئیس مرکز کرمانشناسی دربارهی خواجو و جایگاه او در ادب فارسی

،،

جان فرهنگ و ادب
خواجو ِ
دیار کریمان است
خواجــو را کرمانیها بســیار عزیــز میدارند و
قدرش را به بزرگی میستایند .گرچه خواجو در شیراز
بزرگ شعر و ادب و کالم شیوای فارسی
و در جوار دو
ِ
قرآن شهر ،خوشامدگوی
ه
درواز
در
اش
ن
زیست و دف
ِ
مهمانان دیار فارس اســت ،اما در دیار کریمان ،او را
«جان فرهنگ کرمان» میدانند .بهمناسبت برگزاری
ِ
همایش خواجوی کرمانی در شــیراز و حضور هیئتی
فرهنگی از شهر کرمان ،گفتوگوی را با رئیس مرکز
کرمانشناســی انجام دادیــم .محمدعلی گالبزاده
بیش از ســی جلــد کتاب درخصــوص ویژگیهای
اســتان کرمان تألیف و انتشــار داده که برخی آنها
نظیر «کرمان در آینه گردشگری»« ،کرمان در گذر
تاریــخ» و «زن کرمانی روشــنای زندگانی» بارها
تجدیدچاپ شــده و جوایز متعددی را دریافت کرده
است .گالبزاده سرپرســت بنیاد ایرانشناسی شعبه
کرمان ،عضو دانشــنامه علمی فرهنگ مردم ایران،
عضو انجمن آثار و مفاخــر فرهنگی کرمان و عضو
شورای عالی میراث فرهنگی است و دارای دانشنامه
عالی خوشنویس از انجمن خوشنویسان ایران است.
او در این گفتوگو از اهمیت نقش خواجو در فرهنگ
کرمان و شــعر فارســی میگوید و اظهار امیدواری
میکند که خواجو ،بار دیگر ســبب پیوند و نزدیکی
دو دیار فارس و کرمان به همدیگر شود.
احتمال احداث کتابخانه در مقبره خواجو

محمدعلــی گالبزاده در جریــان برگــزاری
کنگره جهانی بزرگداشــت خواجوی کرمانی در سال
 1370نیز نقشی مســتقیم داشته است .او درباره آن

بزرگداشــت میگوید :ما در سال ( 68دو سال قبل از
برگزاری کنگره بزرگداشــت خواجو) به شیراز آمدیم
و جلســاتی با اســتاندار وقت فارس و شهردار وقت
شیراز داشتیم .پس از برگزاری آن جلسات متعدد ،کار
بازسازی مقبره خواجو به انجام رسید؛ البته هر سه فاز
آن انجام نشد؛ زیرا قرار بود یک کتابخانه هم در این
مجموعه ساخته شــود .گالبزاده میگوید از همین
رو قصد دارد در همایشــی که روز چهارشنبه نوزدهم
دیمــاه  97در شــیراز برگزار خواهد شــد ،موضوع
تکمیل کتابخانــه را دوباره مطرح کند« .جزئیات آن
مراسم بزرگداشت را در کتاب «گنج سیساله» که به
مناســبت سیامین سال تشکیل مرکز کرمانشناسی
منتشــر خواهد شد ،نوشــتهام تا تاریخچه بازسازی
مدفــن خواجــو و جزئیات برگــزاری کنگره جهانی
خواجو مکتوب و ثبت شود».
نمیتوانیم نقش خواجو را در گســترهی
ادب و شعر فارسی نادیده بگیریم

از رئیس مرکز کرمانشناســی دربارهی اهمیت
نقــش و جایگاه خواجــو در فرهنگ مــردم کرمان
میپرســم .بیدرنگ جواب میدهد« :در یککالم،
خواجــو جان فرهنــگ مردم کرمان و شــعر و ادب
دیار کریمان اســت ».محمدعلی گالبزاده ســپس
میگوید :خواجو ازنظر سنی حدودا ً  20سال بر حافظ
مقــدم بود« .هنگامیکه خواجو در  38 ،37ســالگی
بهعنوان شــاعری توانمند خــود را مطرح کرده بود،
حافــظ جوانی بود کــه تازه پا به عرصهی شــعر و
شاعری گذاشته بود و شــاید احترامی هم که حافظ

برای خواجو قائل بود ،به ســبب همین پیشکسوتی
خواجو بوده اســت .بیســبب نبوده کــه حافظ به
اســتقبال بیش از  100غزل خواجو رفته اســت ».او
البته تأکید میکند که «ســعدی و حافظ از شاعران
شــاخص ادبیات و تاریخ ما هستند و تردیدی نیست
که روشــنترین چهرههای شــعر ما در کنار موالنا
و فردوســی هســتند»؛ اما «بر این باورم که جایگاه
خواجو نیز جایگاهی بوده اســت که نمیتوانیم آن را
نادیده بگیریم .شاید از بدشانسی خواجو بوده است که
در زمانی میان حیات دو بزرگ مانند سعدی و حافظ
قرار گرفت و شــاید اگر چنین نبود و خواجو در قرن
دیگری به دنیا آمده بود ،جایگاهی بســیار واالتر پیدا
میکــرد ».گالبزاده تأکید میکند که با همه ارزش
و احترامی که برای سعدی و حافظ قائل هستیم ،اما
هرگز نمیتوانیم نقش خواجو را در گســترهی ادب و
شعر فارسی نادیده بگیریم« .قطع ًا خود شیرازیها هم
که خواجو بهگونهای با آنها پیوندی داشــته و دارد،
نمیتوانند این واقعیت را نادیده بگیرند».
خواجو میتواند سبب پیوند بیشت ِر فارس
و کرمان شود

از رئیس مرکز کرمانشناسی دربارهی همایش
پیشرو که بهمناسبت بزرگداشت خواجوی کرمان در
شیراز برگزار خواهد شــد ،میپرسم« .قرار است در
ایــن همایش با همکاری فــارس و کرمان ،اتفاقات
خوبی برای مقبره خواجو و مجســمهاش رقم بزنیم.
امیدواریــم کــه این اتفــاق با همــت و بزرگواری
شــیرازیها و کرمانیها انجام پذیرد ».میپرسم آیا

خواجو میتواند سبب پیوند نزدیکتر فارس و کرمان
شــود؟ «حتم ًا .بگذارید مثالی بزنم .من اخیرا ً کتابی
نوشــتهام با عنوان «پیوندهای فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی یزد و کرمان» .در این کتاب نوشــتهام که
در طول هزاران سال ،دو شهر یزد و کرمان آنچنان
پیوند محکم و مستحکمی داشتهاند که در بسیاری از
مــوارد دردها و اندوه خود را فراموش کرده و به فکر
همجواران خود بودهاند؛ هم کرمانیها برای یزدیها
و هم یزدیها برای کرمانیها .در این کتاب توضیح
دادهام که اگر یزد و کرمان توانســتهاند با سرافرازی،
قرنهــا و هزارهها را در جوار یکدیگر ادامهی زندگی
دهند؛ بهسبب پیوند و انس و الفتی بوده است که این
دو شهر و این دو استان با یکدیگر داشتهاند».
محمدعلــی گالبزاده در ادامــه میگوید :در
مــورد فارس و کرمــان نیز همینگونه اســت« .ما
کرمانیهــا ـ و هیچکس دیگر ـ نمیتوانیم بزرگی و
عظمت ســعدی و حافظ را نپذیریم ،اما اعتقاد داریم
که در کنار این دو بزرگ ،بزرگ دیگری هم هســت
کــه نمیتــوان و نباید او را فراموش کــرد .اگر این
واقعیت را بپذیریم و با یکدیگر تعامل و پیوند داشــته
باشــیم ،حتم ًا میتوانیم در کنــار یکدیگر برنامهها و
رویدادهایی ویژه را برگزار کنیم تا بدینوســیله هم
بنیهی فرهنگی شــیراز و فارس تقویت شود ،و هم
کرمانیها بتوانند از گســترهی وسیع فارس و شیراز
در طول هزارههای تاریخ متمع و بهرهمند شوند».

همایش نکوداشت خواجوی کرمانی روز چهارشنبه  19دیماه در شیراز برگزار میشود

رئیس ســازمان فرهنگــی ،اجتماعی و ورزشــی
شهرداری شیراز گفت :همایش ویژه بزرگداشت و تقدیر
از مقام خواجوی کرمانی روز چهارشــنبه  19دیماه در
شیراز برگزار میشــود .ابراهیم گشتاســبیراد با اعالم
این خبر به ارائه پیشــنهاد برگزاری این مراســم توسط
سازمان سیما منظر و فضای ســبز ،اظهار کرد :با توجه
بــه اینکه یک روز به نام خواجو ثبت شــده و این عارف
و شــاعر بزرگ میهمان شــیراز بوده الزم است جایگاه
و مقام عرفانی این شــاعر به مردم معرفی شــود .وی با
تصریح اینکه خواجو به دلیل تعلقاتی که به شــهر شیراز
داشــت در این شهر ساکن شد ،افزود :او به نحوی استاد
حافظ هم محسوب میشود و بعضی از تفکرات حافظ به
تفکرات خواجوی کرمانی نزدیک است .معاون فرهنگی
اجتماعی شهرداری شیراز با بیان اینکه خواجوی کرمانی
به دلیل تعلقخاطری که به شیراز داشت در همین شهر
مدفون شــد و برای او مقبرهای زیبــا در تنگ اهللاکبر
طراحی کردند و یادمانی ساختند ،خاطرنشان کرد :مقبره
خواجو به مکانی ارزشــمند در شــیراز تبدیل شده است.
گشتاسبیراد با اشاره به اینکه نگهداری این مجموعه در
حال حاضر بر عهده ســازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهرداری شیراز است ،تصریح کرد :این سازمان از جهت
اینکه خود را در برگزاری روز بزرگداشــت خواجو موظف
میداند ،اعالم آمادگی کرد و ازآنجاییکه وظیفه سازمانی
سازمان فرهنگی اجتماعی شــهرداری این است که در
حوزههای فرهنگی و هنــری ورود کند و متولی برنامه
باشــد؛ برگزاری برنامه به ســازمان فرهنگی اجتماعی
شهرداری واگذار شد.
همایشی در تجلیل و تقدیر از مقام خواجو

رئیس ســازمان فرهنگــی ،اجتماعی و ورزشــی
شهرداری شیراز با بیان اینکه امسال فرصت کافی برای
برگزاری همایش بزرگداشت خواجوی کرمانی در زمینه
اشــعار و زندگینامه او نبود ،عنوان کرد :همایش امسال
با هدف تجلیل و تقدیر از مقام خواجو برگزار میشــود.
گشتاسبیراد با اشاره به اینکه برای برگزاری این همایش
هنری ،ادبی از صاحبنظران اســتادان دانشگاه شیراز و
دانشــگاه کرمان دعوت شده است ،اظهار کرد :همچنین
از شــهردار و رئیس شورای شهر و برخی شخصیتهای
ادبی کرمان و شــیراز نیز برای حضــور در این همایش
دعوت شده است .وی با بیان اینکه این برنامه در صورت
مساعد بودن شرایط آب و هوایی در کنار مقبره خواجوی

نکوداشت خواجو زمینهساز گسترش تعامل میان شیراز و کرمان
کرمانی برگزار میشــود ،گفــت :در غیر این صورت در
تــاالر حافظ میزبــان مدعوین خواهیم بود؛ اما بیشــتر
عالقهمند هستیم این برنامه در کنار مقبره خواجو برگزار
شود .معاون فرهنگی اجتماعی شــهردار شیراز با اشاره
به اینکــه خواجوی کرمانی در فاصلــه زمانی بین دوره
سعدی و حافظ میزیســته ،تأکید کرد :در شیراز عرفا و
شعرای بسیاری زندگی میکردند ازجمله منصور حالج،
چهلتنان ،هفتتنان ،شــیخ روزبهان ،عبداهلل خفیف و
غیــره که خواجوی کرمانی و دیگر شــعرایی که امروزه
از آنها در شــیراز یاد میکنیم سرآمد دیگر عرفا بودند
چون توانســتند تفکر خود را در قالب شعر مکتوب کنند.
گشتاسبیراد بیان کرد :الزم است برای تمام این بزرگان
عرفا بزرگداشتی گرفته شود تا به مردم شناسانده شود و
افتخارات شهر شیراز را مردم لمس کنند.
نکوداشت خواجو زمینهساز گسترش تعامل
میان شیراز و کرمان است

مدیر اجرایی همایش نکوداشــت خواجوی کرمانی
در شــیراز از برگزاری این همایش در روز چهارشنبه 19
دیماه در آرامگاه خواجو خبر داد .جمشید رضایی گفت:
کمالالدین ابوالعطاء محمودبن علیبن محمود ،معروف
به «خواجوی کرمانی» از شــاعران نامی و بزرگ شیراز
و ایران در نیمهی اول قرن هشــتم تاکنون به نســبت
بزرگانی چون حافظ و سعدی کمتر شناخته شده است و
جایگاه ادبی ایشان کمتر موردبررسی و دقت قرار گرفته
اســت .رضایی افزود :از همین رو شــهرداری شیراز در
راستای توســعه فعالیتهای فرهنگی و هنری و معرفی
چهرههای شــاخص شــهر راز در نظر دارد با دعوت از
مدیران ،اساتید دانشگاهی ،ادیبان و فرهنگوران دو شهر
کرمان و شیراز ،نکوداشت این شاعر نامی را برگزار کند و
بستر تعامل و گفتوگو را برای ایجاد سلسلهبرنامههایی
فرهنگی و هنری حول محور خواجوی کرمانی را فراهم
آورد .مدیر اجرایی همایش نکوداشت خواجوی کرمانی،
«توجه به بوســتان خواجو و کالبــد محیطی»« ،معرفی
بیشــتر خواجوی کرمانی و توجه به ابعاد علمی ،ادبی و
عرفانی ایشان»« ،گســترش تعامل و روابط تاریخی دو
شهر کرمان و شیراز» و «توسعه فعالیتهای فرهنگی و
هنری» را ازجمله اهداف شــهرداری شیراز و دو سازمان
«فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی» و «سیما ،منظر و فضای
ســبز شــهری» عنوان کرد و ابراز امیــدواری کرد که
برگزاری این همایش منجر به اجرای سلسلهبرنامههای

مختلف فرهنگی و ادبی در دو شــهر شــیراز و کرمان
شــود .به گفتهی رضایی ،برنامه نکوداشــت روز خواجو
روز چهارشــنبه  19دیمــاه با اجــرای برنامه گلباران
آرامگاه خواجو با حضور شخصیتهای مختلف شیرازی
و کرمانی در آرامگاه خواجو برگزار خواهد شد .سخنرانی
شــخصیتهای مختلف دو اســتان ،اجرای موســیقی،
رونمایــی از تمبر یادبــود و برنامههای ادبــی ،ازجمله

برنامههایی است در این روز اجرا خواهد شد .همچنین به
گفتهی دبیر اجرایی همایش نکوداشت خواجوی کرمانی،
نشست هماندیشــی مدیران دو استان نیز از برنامههای
دیگری است که در حاشیه این نشست اجرا خواهد شد.
«امیدواریم این همایش به اجرای برنامه مشترک ساالنه
دو شهر شیراز و کرمان در مورد خواجوی کرمانی منجر
شود».

خواجو جان فرهنگ
مردم کرمان و شعر
و ادب دیار کریمان
است .سعدی و حافظ از
شاعران شاخص ادبیات
و تاریخ ما هستند و
تردیدی نیست که
روشنترین چهرههای
شعر ما در کنار موالنا
و فردوسی هستند؛ اما
هرگز نمیتوانیم نقش
خواجو را در گسترهی
ادب و شعر فارسی
نادیده بگیریم

،،

،،

هیچکس نمیتواند
بزرگی و عظمت سعدی
و حافظ را نپذیرد ،اما
در کنار این دو بزرگ،
بزرگ دیگری هم هست
که نمیتوان و نباید او
را فراموش کرد .اگر
این واقعیت را بپذیریم،
هم بنیهی فرهنگی
شیراز و فارس تقویت
میشود ،و هم کرمانیها
میتوانند از گسترهی
وسیع فارس و شیراز در
طول هزارههای تاریخ
متمع و بهرهمند شوند

،،

،،

«توجه به بوستان
خواجو و کالبد محیطی»،
«معرفی بیشتر خواجوی
کرمانی و توجه به ابعاد
علمی ،ادبی و عرفانی
ایشان»« ،گسترش
تعامل و روابط تاریخی
دو شهر کرمان و
شیراز» و «توسعه
فعالیتهای فرهنگی
و هنری» ازجمله
اهداف برگزارکنندگان
نکوداشت خواجوی
کرمانی است

،،

پرونده ویژه
پروندهای درباره مسیر دوچرخه در شیراز

12

شهر باید برای شهروندان ساخته شود؛ نه خودروها.
با ساخت مسیرهای ویژه دوچرخهسواری در کنار معابر ،فرصت حضور بیشتر
شهروندان در سطح شهر فراهم میشود
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پرونده تحلیلی «شهرراز» درباره ایجاد مسیرهای دوچرخه در شیراز که بهتازگی فاز نخست آن در خیابانهای شهر اجرایی شده است

،،

در حال حاضر در
کشورهای پیشرفته
درصد سفرهای
درونشهری با دوچرخه
آمار بسیار باالیی را
دارد .به عنوان مثال آمار
سفرهای درونشهری
با دوچرخه در پکن
چین  16.6درصد،
فرایبورگ آلمان 22
درصد ،آمستردام هلند
 27درصد و در کپنهاگ
دانمارک  29درصد
است

زمانیبرایبازگشتدوچرخهها
بهرهبرداری از 22کیلومتر مسیر دوچرخهسواری در دهه مبارک فجر

،،
عکسها  :علی محمدی راد

،،

خیابانها و معابر
مسیری برای استفاده
شهروندان و روانسازی
ترافیک است و ایجاد
خیابان با هزینه باال
و سپس تبدیل آن
به پارکینگ کناره
یک ظلم به شهر
محسوب میشود،
بنابراین میتوان با
ساخت مسیرهای ویژه
دوچرخهسواری در کنار
معابر فرصت حضور هر
چه بیشتر شهروندان
در سطح شهر را فراهم
کرد

،،

،،

در سفرهای کوتاه
شهری ،سرعت
جابجایی با دوچرخه
معموالً از سرعت
جابجایی با اتومبیل
کمتر نیست؛ حتی در
اوقات شلوغی و اوج
ترافیک این سرعت
برای دوچرخه عم ً
ال
بیشتر است و توصیه
میشود

،،

ســال  1342حــدود  35درصد از
رفتوآمد مردم شــهر شیراز با دوچرخه
بوده است ،اما از آن سال به بعد هواداران
حسین مالکی دوچرخه چنان به ســمت وسایل نقلیه
(دبیر پرونده) دیگر متمایل شدهاند که در آمار امسال
به نسبت  20میلیون سفر درونشهری پیشبینیشده ،تنها
یکدهم درصد آن ســهم دوچرخهها شــده است .این بم
و زیر آمار میتواند محملی برای غمخواری و نوســتالژی
فراهم کند و آدم را به یاد عکسهای قدیمی خیابانهای
مملو از دوچرخه و نوشتههای جالل آلاحمد در سطرهای
آغازین مقاله «ســفر به شهر بادگیرها» در کتاب «ارزیابی
شــتابزده» بیندازد که درباره ویژگیهای شهر یزد نوشته
بود ...« :شهر پر بود از دوچرخههای فیلیپس و راله ...جوی
کنار خیابانها مجرای گذر آب نبود؛ اســتراحتگاه عمومی
دوچرخهها بود .شهرت بیموردی اصفهان پیداکرده ازنظر
فراوانی دوچرخه؛ این یزد است که شهر دوچرخههاست و
بیش از آن ،شهر بادگیرهای بلند .فکر میکنم اگر کارخانه
دوچرخهسازی فیلیپس همین یک شهر را بهعنوان مشتری
داشته باشــد ،دستکم تا صدسال دیگر نانش توی روغن
اســت .حدود  200هزار دوچرخه در یزد اســت .بیشــتر
دوچرخههــا به یکطرف میرفتند .ما هم دنبالشــان راه
افتادیم»...
اما وقتی مدیران حوزه حملونقل شــهرداری شیراز
آمار دادند که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته درصد
سفرهای درونشهری با دوچرخه بسیار آمار باالیی را دارد
و در بالدی ماننــد چین  16.6درصد و آمســتردام هلند
 27درصد ،کپنهاگ دانمــارک  29درصد و در فرایبورگ
آلمان  22درصد اســت؛ ریــزش آمار دوچرخهســواران
در کشــور ما موضوع شــنا در جهت خالف مسیر آب را
به یادمان انداخت .بااینحال بشــارت اخیری که از جانب
مدیریت شهری شــیراز در آغاز اجرای طرح ایجاد مسیر
ویژه دوچرخه به گوش رســیده اســت ،ما را به درنگی در
استنباطهای پیشین وامیدارد .شنیدهایم که همین روزها
هشــت کیلومتر خط دربســت دوچرخه از نمازی تا بلوار
بعثت راهاندازی شــود و تا آخر ســال هم حد و طول آن
به  32کیلومتر میرســد و در فازهای بعدی  238کیلومتر
شبکه مطلوب دوچرخهســواری در عرصه مطالعه شدهای
از جغرافیای شــهر شیراز پدید میآید که به تعبیر مدیرکل
مطالعات حملونقل شــهرداری شیراز در مقایسه با دیگر
کالنشــهرها یگانه و مایه رشک میشود .آنچه مسئولین
امر درباره ویژگیهای این طرح تقریر کردند و ما نوشتهایم،
در صورت تکمیل میتواند چشمانداز کارسازی داشته باشد
و تصور اینکه روزی دوچرخههای بی دود و آلودگی بتوانند
بخشی از خودروهای پرسروصدا و ازخودراضی را به حاشیه
برانند ،چشماندازی امیدوارکنند ه را در افق شیراز میتواند
بیافریند .شــاید دور نباشد تصویر پیوسته دوچرخهسوارانی
که سر در پی هم در مسیرهای مخصوص دوچرخهسواری،
سرخوشــانه و بیواهمه رکاب میزنند و تنهی ســنگین
ترافیک شیراز را در معابر اصلی شهر جا میگذارند.

شــهر باید برای شهروندان ساختهشود؛
نه خودروها

هفته گذشته شهردار شیراز در بازدید از فاز نخست
مســیر دوچرخهســواری خبر داد که به مناســبت دهه
مبارک فجر ۲۲ ،کیلومتر مســیر دوچرخهسواری افتتاح
و در اختیار شــهروندان قرار میگیرد .حیدر اسکندرپور با
اشاره به رویکرد انسانمحوری مجموعه مدیریت شهری
گفت :هماکنون هشت کیلومتر از مسیر دوچرخهسواری
کالنشهر شیراز در حال اجرا است و طبق برنامهریزیهای
انجامشده  ۲۲کیلومتر مسیر ویژه دوچرخهسواری در دهه
مبارک فجر افتتاح میشــود .شهردار شیراز افزود :امروزه
اســتفاده از دوچرخه بهخصوص در شهرهای بزرگ یک
ضرورت محسوب میشود و شهرداری شیراز نیز با ایجاد
مسیرهای دوچرخهســواری ،زمینه استفاده شهروندان از
دوچرخه را در سطح شــهر فراهم میکند .اسکندرپور با
بیان اینکه ممکن اســت در روند اجرای مسیرهای ویژه
دوچرخهســواری برخی از کسبه نسبت به از دست دادن
جای پارک خــودرو مقابل واحد تجاریشــان معترض
شــوند ،گفت :فضای عمومی مقابل مکانهای تجاری
مربوط بهتمامی شهروندان و شهر است و نباید بهعنوان
پارکینگهای کنــاره در اختیار یک فرد یا مجموعه قرار
بگیرد .وی با تأکید بر اینکه شــهر باید برای شهروندان
ســاخته شود و نه خودروها ،اضافه کرد :خیابانها و معابر
مسیری برای استفاده شــهروندان و روانسازی ترافیک
اســت و ایجاد خیابان با هزینه باال و ســپس تبدیل آن
به پارکینگ کناره یک ظلم به شــهر محسوب میشود،
بنابراین میتوان با ساخت مسیرهای ویژه دوچرخهسواری
در کنار معابر فرصت حضور هر چه بیشــتر شهروندان در
سطح شهر را فراهم کرد.
احــداث قریبالوقــوع پیســت حرفهای
دوچرخهسواری در بوستان جنت

معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شیراز نیز
در ایــن بازدید گفــت :هماکنون  ۶۰کیلومتر از مســیر
دوچرخهسواری شهر شیراز در راستای تحقق شعار شهر
انســانمحور موردمطالعه قرار گرفتــه که  ۲۲کیلومتر از
این مسیر به مناســبت دهه مبارک فجر به بهرهبرداری
میرسد .مجتبی زوربخش با اشاره به نصب دوربینهای
پالکخــوان در مســیر ویــژه دوچرخهســواری افزود:
خودروها و موتورسیکلتهای متخلفی که وارد این مسیر
شــوند ،قاطعانه جریمه خواهند شــد .وی اضافه کرد :به
شهروندان این نوید را میدهم که در بوستان جنت پیست
دوچرخهسواری حرفهای به مســاحت سه هزار مترمربع
در حال احداث اســت و تالش داریم این پیست در سال
جدید به بهرهبرداری برســد .معاون حملونقل و ترافیک
شهرداری شــیراز با بیان اینکه سیستم دوچرخهسواری
سیستمی انســانمحور و تأمینکننده ســامت ،نشاط
اجتماعی و هوای پاک اســت ،افزود :تالش داریم شیراز
به شهر آزمونهی دوچرخهسواری در سطح کشور تبدیل
شود و با حمایت شــهروندان بتوانیم فرهنگ استفاده از
دوچرخه بهعنوان یک وسیله حملونقل را نهادینه کنیم؛
از همینرو از شهروندان تقاضا میکنم با انتخاب دوچرخه
بهعنوان وسیله حملونقل و افزایش مشارکت و حضور در
مســیرهای ویژه دوچرخهسواری ،نقشی مهم در کاهش
تردد خودروهای شــخصی و تکسرنشین در سطح شهر
داشته باشند.
مزیتهای حملونقل درونشهری با دوچرخه
در مقایسه با خودرو

 .1در ســفرهای کوتاه شهری ،ســرعت جابجایی
با دوچرخه معمو ً
ال از ســرعت جابجایی با اتومبیل کمتر
نیست ،در اوقات شلوغی و اوج ترافیک این سرعت برای
دوچرخه عم ً
ال بیشتر است و توصیه میشود .2 .دوچرخه
تقریب ًا یکســوم فضای خودرو و ازنظر پارکینگی حدود

یکدهم فضای الزم را نســبت به خــودرو نیاز دارد.3 .
هزینه تملک و نگهداری آن ناچیز است .4 .هزینه احداث
مسیر و پارکینگ برای دوچرخهها بسیار کمتر است (10
تا  20درصد) .5 .هوا را آلوده نمیکند (از مزیتهای مهم).
 .6سروصدا ایجاد نمیکند .7 .تهدید کمتری برای ایمنی
پیادهها است (در ســال  96در شیراز تصادف فوتی عابر
پیاده نداشتهایم ،تصادفات فوتی که خودرو به عابر برخورد
کرده  40درصد و تصادف منجر به فوت ناشی از برخورد
موتورسیکلت به عابر پیاده  30درصد بوده است) .8 .منابع
تجدید ناپذیر (سوخت فســیلی) را مصرف نمیکند و با
توسعهی پایدار سازگار اســت .9 .بهسالمت افراد جامعه
کمک میکند .از سویی اغلب شهرهای کشور ما به دلیل
داشــتن خصوصیات زیر مخصوص ًا برای دوچرخهسواری
مناسب است :آبوهوای معتدل و بارش کم (کمتر از 20
روز بارندگی) ،تراکم زیاد جمعیت و طول کوتاه سفرهای
شهری ،قرار گرفتن در جلگهها.
منافع استفاده توأمان از حملونقل دوچرخه و
اتوبوس درونشهری

بر اســاس بررسیهای انجامشــده ،منافع استفاده
توأمان از حملونقل دوچرخه و اتوبوس در حوزه شهری
را میتــوان در این موارد پنجگانه برشــمرد .1 :ازجمله
مشکالت ســامانه حملونقل عمومی مسئله عدم امکان
توسعه آن بهعنوان یک سیستم درب تا درب در مقیاس
همگانی است .این مشکل با پشتیبانی دوچرخه از شبکه
حملونقل عمومی در ایســتگاههای مهم و کریدورهای
اصلی حداقل برای یکسر از مسیر حلشده است.
 .2اســتفاده از دوچرخــه بهعنــوان یک ســامانه
تغذیهکننده راندمان شــبکه حملونقل عمومی و میزان
حوزه نفوذ خطــوط حملونقلی را افزایش داده و ازاینرو
سبب تمرکز بر کریدورهای اصلی و کاهش هزینهها در
پیادهسازی سامانه حملونقل عمومی میشود .از رویکرد
مذکور در تجربه فوق اجرای خطــوط اتوبوس تندرو در
شهر بوگاتا در کشور کلمبیا بسیار استفاد ه شده است.
 .3استفاده از دوچرخه در کنار سامانههای حملونقل
عمومی سبب افزایش سهم استفاده از این دو سیستم در
سفرهای با طول کمتر از  10کیلومتر خواهد شد .تجربه
موفق در شــهرهای همچون آمستردام ،برلین ،پاریس و
کپنهاگ مؤید این مسئله است.
 .4کاهش میــزان آلودگی صوتی و هوا ناشــی از
کاهش انتشار آالیندهها در شبکه معابر ،آزادسازی ظرفیت
شــبکه ،کاهش نیاز به تعمیرات و نگهداری و همچنین
ارتقای عملکردی شــبکه در حوزه مدیریت دسترسی از
دیگر منافع این حوزه است.
 .5اســتفاده توأمــان از سیســتمهای همگانی و
دوچرخه عالوه بر دســتاوردهای ویــژه برای حملونقل
همگانی به دوچرخهســواران این امــکان را میدهد که
ســفرهای طوالنیتری را تجربه کرده و در حین سفر به
خستگی بدنی کمتری دچار شوند.
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اینفوگرافی«شهرراز»
از مراحل اجرای مسیرهای دوچرخه در شیراز
مراحل مطالعات مسیر دوپرخه در شیراز
.1برنامهریزی
.2مطالعه
.3امکانسنجی
 .4طراحی شبکه و بررسی خطوط تمایل سفر

اولویتبندیمسیرهایدوچرخهدرشیراز
حفظالگویشبکه
قرار داشتن در محدوده طرح ترافیک
سرویسدهیبهکمانهاییکهتقاضایبیشتریدارند
سهولتاجرا

مزایای طرح ایجاد مسیر دوچرخه در شیراز
.1بهبودکنترلترافیک
 .2روانی جریان ترافیک
 .3کاهش اصطکاک خودروها در حاشیه مسیر
 .4تأمین مثلث دید در خروجی از کوچهها
 .5دیده شدن بهتر مغازهها
 .6افزایش فروش مغازهها و رونق اقتصادی
 .7کاهش تصادفات
 .8افزایش ایمنی
 .9تمامی سفرها را شامل میشود :آموزشی ،کار ،خرید ،درمانی،
گردشگری ،تفریحی و ...

ضوابط
شبکهدوچرخه
()Bike Network
در شیراز
.1ایمنی
.2پیوستگی
.3کوتاهی
.4دسترسی
 .5وضوح
.6امنیت
 .7شیب مناسب
 .8روسازی مسیر
 .9جاذبه و تمایل
 .10آسان بودن
.11زیبایی
 .12راحتی
 .13در روز سایه درختان
 .14در شب روشنایی کافی
.15پارکینگدوچرخه
 .16عالئم افقی و عمودی
 .17وضعیت آبوهوا

مسیرهایفازنخستمسیردوچرخهسواریدرشیراز

اقدامات انجامشده برای ایجاد مسیرهای دوچرخه در شیراز
هماهنگی با استانداری ،شورای شهر و پلیس راهور
بیمهیدوچرخهسوارانمسیر
نصبچراغهایراهنماییمجهزبهدوچرخه
نصبدوربینهاینظارتتصویریبرایاعمالقانونجهتموتورسیکلتسواران
تعبیه و ایجاد کانکسهای مربوط به دوچرخه
ایجاد پلیس دوچرخهسوار در مسیر دوچرخه برای اولین بار
توسعه و تبلیغ دوچرخهسواری در تابلوهای پیام متغیر یا بیاماسها
انجامتبلیغاتدرایستگاههایقطارشهریوتلویزیونهایشهری
نصب عالئم موردنیاز و هماهنگی با گروههای مردمنهاد و هیئتهای دوچرخهسواری

سهم دوچرخه از سفرهای
درونشهری شیراز در 55سال گذشته

ایستگاههاوچرخبندهایمسیرویژهدوچرخهسواری(فازنخست)
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گفتوگوی «شهرراز» با معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز درباره ایجاد مسیرهای دوچرخه در سطح شهر

،،

سیستم دوچرخهسواری
سیستمی سالمتمحور
است و در جهت
افزایش نشاط
شهروندان نقش ایفا
میکند .از سویی این
سیستم حملونقلی
میتواند به جهت
کنترل وضعیت تولید
آالیندههای شهری (به
ویژه آلودگی صوتی و
آلودگی هوا) در جهت
حفظ سرمایههای ملی و
افزایش نشاط اجتماعی
نقش ایفا کند

،،

،،

تأکید ویژه داریم که
نقش سیستمهای
حملونقل عمومی
ازجمله تراموا ،خطوط
ویژه ،پیادهراهها و
سیستمهای حملونقل
غیر موتوری بهخوبی
دیده شود ،این موضوع
را در مطالعات جامع
حملونقل توجه داریم
و مشاور مربوطه مطابق
با اهداف و خواستههای
حوزه معاونت حملونقل
مشغول انجام مطالعات
خود است

،،

،،

امیدواریم در آینده
نزدیک در شهر شیراز
شاهد باشیم افرادی
که سفرهای خود با
خودروهای شخصی
تکسرنشین و
غیرضروری را تبدیل
به استفاده از سیستم
دوچرخهسواری میکنند،
بابت استفاده از این
سیستم هزینهای را
پرداخت نکنند

،،

دوچرخهسواری به سیستم حملونقل شهری تبدیل میشود
معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شیراز میگوید
به دلیل برخورداربودن این شــهر از شرایط مناسب حملونقل
غیرموتوری ،و در راســتای تحقق شعار انسانمحوری مدیریت
شــهری ،حملونقل غیر موتوری و مسیرهای دوچرخهسواری
و استقرار سیستم دوچرخهسواری بهعنوان یک مود حملونقلی
مدنظر این معاونت قرار گرفت .مجتبی زوربخش با اشــاره به
چشمانداز راهبردی طرح مسیر دوچرخه در شهر شیراز میافزاید:
برای سفرهای کوتاهمسافت و میانمسافت میتوانیم از سیستم
حملونقل غیرموتوری بهعنوان یک سیستم ارتباطی بین نقاط
شاخص تولید یا جذب سفر بهره ببریم.
پیش رو برای مسیرهای دوچرخه در سطح
راهبرد ِ
شهر شیراز ،چه چشماندازی را ترسیم میکند؟

کالنشهر شیراز با برخورداری از ظرفیتهای ویژه ازجمله
نداشتن آبوهوای گرم یا سرد طاقتفرسا و همچنین برخورداری
از وضعیت توپوگرافی متعادل میتواند بهعنوان یکی از شهرهایی
که حملونقل غیرموتوری در آن مستقر شود تلقی شود .بر همین
اســاس در حوزه معاونت حملونقل شهرداری در جهت تحقق
شعار انســانمحوری به یکی از جنبههایی که میبایست توجه
میشد ،حملونقل غیرموتوری مانند مسیرهای دوچرخهسواری
بود که در همین راستا استقرار سیستم دوچرخهسواری بهعنوان
یک مود حملونقلی مدنظر قــرار گرفت .در همین خصوص با
مطالعات و بررســی مشــاوران مختلف ،مطالعات الزم را درباره
مســیرهای مذکور انجام دادیم .بر همین اســاس چشــمانداز
راهبــردی که مــا در افق تکمیل سیســتم غیرموتوری مدنظر
داریم ،آن اســت که برای سفرهای کوتاهمسافت و میانمسافت
میتوانیم از این سیســتم بهعنوان یک سیستم ارتباطی که بین
نقاط شاخص تولید یا جذب سفر بهره ببریم.
بر این اســاس اتصــال دو پایانه مســافری (مانند پایانه
اتوبوس ،ایستگاه قطار شهری یا مکانی با کاربری شاخص مانند
بیمارستان ،دانشــگاه ،مراکز خرید و یا مرکز اداری) میتواند از
طریق این مود حملونقلی اتفاق بیفتد .نهایت ًا چشــماندازی که

مدنظر داریم آن اســت که بتوانیم با بهرهگیری از این سیستم
در جهت افزایش ســامت عمومی گام برداریم؛ بهویژه با توجه
به اینکه سیستم دوچرخهسواری سیستمی سالمتمحور است
و در جهت افزایش نشاط شهروندان نقش ایفا میکند .از سویی
این سیستم حملونقلی میتواند به جهت کنترل وضعیت تولید
آالیندههای شــهری (به ویژه آلودگی صوتی و آلودگی هوا) در
جهت حفظ سرمایههای ملی و افزایش نشاط اجتماعی نقش ایفا
کند .در همین خصوص ما امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم در
معابر خود سیستم حملونقل دوچرخهسواری را استقرار دهیم و
بهنوعی این سیستم را مستقر کنیم که کام ً
ال بر اساس چارچوب
حملونقل پایدار است در توسعه پایدار شهر شیراز.
برای تحقق این چشــمانداز ،چه خواستههایی از
مجموعه مدیریت شــهری برای تأمین اعتبار و...
دارید؟

تحقق شــعار انســانمحوری و اســتقرار سیستمهای
حملونقــل غیر موتوری و توســعه حملونقــل عمومی ،و به
موازات آن هوشمندسازی در شهر ازجمله اهداف حوزه معاونت
حملونقل است .همانطور که اعضای محترم شورای اسالمی
شــهر و همچنین شهردار محترم جناب آقای اسکندرپور بر این
مســئله تأکید دارد و بهعنوان برنامههای تکلیفی برای معاونت
حملونقل ترســیم کردهاند ،قطع ًا رســیدن به این خواســته،
مشــارکت جمعی را طلب میکند و همکاران ما در بخشهای
مختلف باید شــرایط را مساعد کنند تا این هموارسازی صورت
بگیرد و ما بتوانیم هرچه سریعتر به اهدافی که ترسیم کردهایم
دســتیابیم .بهصورت مشــخص در درجه اول خواســتهی ما
تخصیص بودجه متناســب با پیشرفت طرحی است که در حال
حاضر در مرحله اجرای آن هســتیم .در مرحله اجرا نیز هرگونه
نقصان در مسائل تخصیص بودجه و پرداختها میتواند بر روی
سرعت اجرا تأثیرگذار باشد .خوشــبختانه پلیس محترم راهور
و مجموعه شــورای ترافیک در این طرح سالمتمحور نهایت
همکاری را با ما داشــتند که این همکاری قابلتقدیر اســت.

موضوع دیگری که در بخش مدیریت شهری انتظار داریم؛ آن
اســت که دربارهی این طرح انسانمحور اطالعرسانی مناسب
برای شهروندان انجام شود.
در مدت اخیر ایجاد مســیرهای دوچرخه ،بعضاً با
انتقاد برخی از شــهروندان نیز مواجه شده است.
شــما چه راهکارهایــی برای تشــویق و ترغیب
شهروندان به استفاده از سیستمهای حملونقل غیر
موتوری دارید؟

به اعتقاد من بهترین راهکار تشــویقی ،ایجاد زیرساخت
الزم اســت .انتظار داریم مردم بــا حمایت حداکثری و حمایت
از طرحــی که در جهت ارائه یک خدمــت متفاوت و جدید به
شهروندان محترم اجراشده است ،ما را در ارائه این طرح تشویق
کنند تا بتوانیم خدمات بیشتری به شــهروندان ارائه دهیم .اما
راهکارهای تشویقی که ما در نظر گرفتهایم ،احداث آژانسهای
دوچرخه و درواقع ایســتگاههای دوچرخه است که این وسیله
را در اختیار شــهروندان قرار میدهیم و ســعی کردیم با خرید
دوچرخههای جدید که امکانات بهتر و مجهز به اپلیکیشــن و
چرخ بند هســتند و جیپیاس و امکانــات خاصی دارند ،آنها
را در اختیــار افرادی قرار دهیم که احیان ًا دوچرخه شــخصی در
اختیار ندارند .همچنین ما در ایســتگاههایی مانند ایستگاههای
قطار شهری و مراکز شاخص تولید و جذب سفر ،چرخ بندهایی
را تعبیه کردهایم که شهروندان با آسودگی خاطر دوچرخههای
خود را قفل کنند و به ادامه سفر و امور روزمره خود بپردازند.
ازجمله سیاستهای تشویقی دیگر که مدنظر داریم این
است که از طریق کارت شــهروندی (کارت بلیت) برای کرایه
دوچرخهها یا در اختیار قرار دادن دوچرخهها اســتفاده ببریم که
در آینده با سیاستهای تشویقی مدنظر این کارتها شارژ کنیم.
الزم اســت درباره قیمت کرایه دوچرخــه نیز بگویم که هدف
ما از مشــخص کردن یک تعرفه بر اســاس هزینه و نرخ ارائه
خدمات است ،اما من اعتقاددارم افرادی که از سیستم دوچرخه
اســتفاده میبرند باید هزینه استفاده از آن را از طریق سوبسید

دریافت کنند .امیدواریم در آینده نزدیک در شــهر شیراز شاهد
باشیم افرادی که از این سیســتم حمایت میکنند و سفرهای
خــود با خودروهای شــخصی تکسرنشــین و غیرضروری را
تبدیل به اســتفاده از سیستم دوچرخهســواری میکنند ،بابت
استفاده از سیســتم دوچرخهسواری هزینهای را پرداخت نکنند.
از دیگر راهکارهای تشــویقی که مدنظر داریم برگزاری مراسم
قرعهکشی است که تاکنون در سهشنبههای بدون خودرو انجام
دادیم و به این نکته توجه داشــتیم که افراد حامی این سیستم
را با هدایای در نظرگرفته شــده تقدیری را از این شــهروندان
داشته باشیم.
آیــا پس از پیــاده کــردن کامل طرح مســیر
دوچرخهســواری ،تغییراتــی در سیاســتهای
معاونــت حملونقل و ترافیک در حوزهی حملونقل
درونشهری صورت خواهد گرفت؟

مطالعات ما نشان میدهد با استقرار یک مود حملونقلی
مبتنی بر وســایل غیرموتوری ،بخشــی از تقاضاهای سفرهای
تکسرنشــین و سفرهای با خودرو شخصی که در شرایط فعلی
توســط شــهروندان صورت میگیرد ،کاهــش مییابد .چراکه
با اســتقرار کامل مســیرهای دوچرخهســواری که یک جریان
و سیرکوالســیون تعریفشــدهای را در نقاط شــاخص و نقاط
بین ســرویسهای حملونقل عمومی برقرار میکند ،شاخص
دوچرخهسواری به سیســتم دوچرخهسواری منتقل میشود؛ به
این معنا کــه عم ً
ال با حضور سیســتمهای حملونقل عمومی
(قطار شهری و اتوبوس شهری) ،شاهد خواهیم بود که بخشی از
تقاضای سفرهای درونشهری برای مسافتهای کوتاهمسافت یا
میانمسافت به مسیر دوچرخه منتقل میشود .انتقال بخشی از
سهم سفر به سیستم دوچرخه ،آثار مثبتی ازجمله کاهش آلودگی
هوا و آالیندههای زیســتمحیطی ،افزایش نشــاط اجتماعی و
سالمت عمومی ،و حفظ سرمایههای ملی را در پی خواهد داشت.
آیا پس از ایجاد مسیرهای دوچرخه ،پیادهراههای
جدید نیز در شیراز ایجاد خواهد شد؟

ما برای سیســتمهای انســانمحور بهصورت شاخص
دو راهــکار و دو آلترناتیو را در نظر داریــم .آلترناتیو اول ایجاد
پیادهراهها است که شهروندان از سطح معابر مناسب با پیادهروی
بهرهمند میشــوند و این انتقال حملونقلی از طریق پیادهروی
ایجاد میشود .دیگر آلترناتیو ما ایجاد سیستمهای غیرموتوری
مانند دوچرخه ،اسکیت ،اسکوتر و ...است .ازسویی هرکجا مسیر
پیادهراه ایجاد شــود ،بهموازات آن این بستر کام ً
ال فراهم است
که سیستم دوچرخهسواری نیز فراهم باشد؛ یعنی عم ً
ال با احداث
پیادهراهها ،هم به سیستم دوچرخه دست مییابیم و هم به مسیر
پیادهروی.
به همین منظور با تأکید شهردار محترم شیراز برنامههایی
در سرلوحه امور اجرایی شــهرداری شیراز و شهرداران مناطق
شــیراز بهعنوان هدف اصلی در دســتور کار قرار گرفته است.
به عنوان مثال ایجاد پیــادهراه در خیابان انوری ،کوچه ادیان و
خیابان خیام در دســت اجراست و خیابان تیموری نیز بهعنوان
یکی از این مســیرها مد نظر اســت .همچنین ما قصد داریم
مناسبسازی فضا جهت پیادهراه و همچنین استفاده از وسایل
نقلیــه برقی در اطراف حــرم مطهر شــاهچراغ (ع) و محدوده
بینالحرمین شــکل بگیرد .جز اینها ایجاد پیادهراههایی دیگر
را هم در دســتور کار داریم؛ ازجمله پیــادهراه خیابان عفیفآباد
که درواقع مســیری خواهد بود که تمرکزش بر گذر عابر پیاده
و دوچرخه است و سهم وســایل نقلیهای که متوقف میشوند
بــه حداقل میزان ممکن خواهد رســید .مگر در مواردی که در
ساعات و بازه مشخصی از سوی سازمان حملونقل بار در برخی
از ســاعات برای باراندازی و بارگیری مجاز هستند تردد مکانی
و زمانی رعایت شــود ولی تأکید ما عمدت ًا بر تردد عابر پیاده و
وسایل نقلیه غیر موتوری در این خیابان است.
اتفاق دیگری که در این خصوص رخ داده ،ایجاد پیادهراه
در حدفاصــل چهــارراه ادبیات تا چهارراه حافظیه اســت .این
پیادهراه درواقع نخســتین الگویی بود که شکل گرفت و در نظر
داریم با همکاری حوزه فنی و عمرانی شــهرداری ،این فضا را
مث ً
ال با گذاشــتن جعبه گلها و یا توقف وسایل نقلیه و یا ایجاد
راهبند مناسبسازی کنیم.
اما در خصوص برنامههای ایجاد پیادهراه جدید بهصورت
خاص اگر بخواهم بگویم ،ما بــه صورت جدی احیای پیادهراه
عرفــان را مدنظر داریــم ،چراکه میخواهیم ایــن هویت احیا
شــود .از همینرو احیای محور عرفان ،بلــوار کریمخان زند و
زند باریک ،احیای باغات قصردشــت و مطالعات خاص بر روی
احیای جنبههای انســانمحوری در معابر در دستور کار مشاور
قرارگرفته که او هم کارهای مطالعاتی را پیش میبرد .همچنین
درباره طرح جامع مطالعات حملونقل که توسط دانشگاه شیراز
در دســت اقدام است ما تأکید ویژه داریم که نقش سیستمهای
حملونقــل عمومی ازجمله تراموا ،خطوط ویــژه ،پیادهراهها و
سیســتمهای حملونقل غیر موتوری بهخوبی دیده شود ،این
موضوع را در مطالعات جامع حملونقل توجه داریم و مشــاور
مربوطه مطابق با اهداف و خواستههای حوزه معاونت حملونقل
مشغول انجام مطالعات خود است.
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مدیرکل مطالعات حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز در گفتوگو با «شهرراز» خبر داد:

اجرای  34کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه تا پایان سال
مدیرکل مطالعات حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز از پیشبینی
اجرای شــبکه مطلوب  238کیلومتری دوچرخهسواری در شیراز خبر داد.
محمد صدیق باور در گفتوگو با شــهرراز افزود :امید اســت در فاز اول
بهرهبرداری تا  22بهمن  22کیلومتر و تا آخر امسال درمجموع  34کیلومتر
از مسیر ویژه دوچرخه را در شهر شیراز بتوانیم به بهرهبرداری برسانیم .او
در ادامه این گفتوگو درباره سیر مطالعاتی و اجرایی این پروژه یادآور شد:
مطالعات مسیر توسط مشاور در سال  90در سه فاز ارائهشده و به تصویب
شــورا رسیده بود که با توجه به سیاســتهای کالن شهرداری شیراز در
راستای توســعه حملونقل انسانمحور ایجاد مسیرهای دوچرخهسواری
باهدف توسعه حملونقل انســانمحور ،پایدار ،سبز ،پاک ایمن ،دوستدار
محیطزیســت در برنامه قرار گرفت که ابتدا مســیرهای مطالعاتی را در
راستای اینکه شهرهای هوشمند باید سوار دوچرخه میشوند (شیراز شهر
هوشمند و دوچرخهسوار) انجام دادیم و درنتیجه کارهای اجرایی آن را از
امســال آغاز کردیم که  22کیلومتر مسیر دوچرخهای را از میدان نمازی،
چهارراه مالصدرا ،خیابان رحمتآباد ،خیابان عفیفآباد ،ستارخان ،بعثت و
خیابانهای زند و سعدی و انوری توحید و خیام در برمیگیرد.
نظارت  10دوربین در فاز اول
این مدیرکل افزود :با توجه به مســیر ثبتشــده حداقل  10نقطه
دوربینهای ثبت تخلف نصبشــده اســت؛ که اگر احیان ًا موتورسواران
قصد تردد کنند اعمال قانون شــود .همچنین در پنــج نقطه در فاز اول
ایســتگاههای کرایه دوچرخه و در  20نقطه چــرخ بندهای مخصوص
دوچرخه ازجمله ایستگاههای مربوط بهقطار شهری پیشبینیشده است.
صدیق باور خاطرنشان کرد :از نقاط قوت مطالعات فاز یک این است که
از اسناد باالدستی ازجمله مطالعات جامع حملونقل استفاده کردیم با توجه
به اینکه ســفر با دوچرخه را با توجه به نوع ســفر و گروههای اجتماعی
که ممکن اســت استفاده کنند و میزان مالکیت و تعداد و طول سفرها را
برآورد کردیم و بر اساس ماتریس تولید سفرها و اینکه چه تعداد از آنها
با دوچرخه انجام میشــود ،کریدورهای اصلی سفر برای مسیر دوچرخه
شناسایی و درنهایت پیشنهاد مســیرها با توجه به حجم تقاضا و پس از
بازدیدهای محلی و مداوم تیم کارشناسی صورت پذیرفت تا بتواند ایمنی،
سطح ســرویس ،حجم تراکم در معابر را تأمین کند و ازلحاظ اجرایی به
بهترین نحو سهولت اجرا را با حداقل هزینه ممکن داشته باشیم.
این مسئول خاطرنشــان کرد :برای اینکه حملونقل انسانمحور
در یک شهر پیاده شود باید ابتدا توسعه عابرین پیاده بعد دوچرخهسوارها،
خدمات اضطراری خدمات شــهری ،حملونقل همگانی ،حملونقل شبه
همگانی ،بار و کاال و حملونقل شخصی انجام گیرد که تاکنون اولویتها
به سمت حملونقل شخصی بوده ولی ما در حال تغییر جهت آن به سمت
حملونقل انسانمحور هستیم .این مدیرکل خاطرنشان کرد :منافعی که
استفاده از حملونقل دوچرخه و حملونقل همگانی در شهر شیراز نسبت
به خودروهای شخصی دارد ،این است که میتوانند مکمل یکدیگر باشند.
چراکه دوچرخهسواری برای سفرهای کمتر از  10کیلومتر توصیه میشود
و ما میتوانیم از منزل با دوچرخه تا نزدیکترین ایستگاه اتوبوس حرکت
کنیــم و آن را بر روی چرخ بندهایی که در آخر اتوبوس نصب میشــود
حمل کنیم و در آخر پیاده شــویم و با همان دوچرخه ادامه مسیر بدهیم.
پیمان باباخانی از اجرای مسیرهای دوچرخه در سطح شهر میگوید
و معتقد است باید فرهنگسازی صورت گیرد تا وسایل نقلیه موتوری در
مسیرهای دوچرخه تردد نکنند .این گفتوگو را در ادامه بخوانید.
ممکن اســت ابتدا بگوئید که تاکنون چند فاز مطالعاتی
مسیرهای ویژه دوچرخه در شــهر شیراز عملیاتی شده و
چشمانداز آن تا کجاست و شما چه موارد ترافیکی و شهری
را برای اجرای این پروژه در نظر گرفتید؟

همــه طرحهایی را که اداره کل مطالعــات حملونقل و ترافیک
شــهرداری برای اجرا به ما ارائه میدهد ،ابتدا بایــد مصوبات الزمه را
از شــورای شهر و شورای ترافیک اســتان دریافت کند .مسیری که ما
هماکنون در حال اجرای آن هســتیم و دو مصوبه مذکور را اخذ کرده ،از
فلکه نمازی آغاز میشود و تا چهارراه مالصدرا ،سهراه عفیفآباد ،خیابان
عفیفآباد و ستارخان به سمت میدان سنگی تا بلوار بعثت ادامه دارد .این
مســیر برای اجرا مجوز گرفته اســت که ما فاز به فاز در حال اجرای آن
هستیم و با دریافت سایر مجوزها از سوی همکاران ما در بخش مدیریت
مطالعات حملونقل و ترافیک شهرداری ،ما میتوانیم قسمتهای دیگر
را اجرایی کنیم.
اجرای مســیر ویژه دوچرخه از نمازی تا بعثت چه زمانی
به پایان میرسد؟

ما تاکنون خیابان عفیفآباد و ستارخان را اجرا کردهایم و تا پانزدهم
دیماه همهی مسیر پیشبینیشده دوچرخه را انجام میدهیم.
آیا در اجرای این پروژه با مشکالتی هم روبهرو هستید؟

همانطور که میدانید ازنظر بدنه ساختار دوچرخه بهگونهای نیست
که بتواند در مقابل آسیبها مقاومت کند به همین دلیل ما باید مسیر را
طوری هموار کنیم که برای دوچرخه بهصورت ایمن قابل تردد باشد .به
همین دلیل ازجمله مشــکالت سر راه این است که به دلیل حفاریهای
شرکتهای خدمات رسان ،روکش آسفالت ما در این مسیر هموار نیست
که ابتدا باید کام ً
ال اســفالت تراش شــود و بعد با بتون رنگی یا آسفالت
رنگی یا معمولی روکش مسیر را عوض کنیم تا بتوانیم کار اجرایی خود را
انجام دهیم .از سوی دیگر شهروندان در خصوص اجرای این خطوط باید
با ما بیشتر همراهی کنند به این طریق که هم از مسیر دوچرخه استفاده

او ادامه داد :ما برای مســیرهای دوچرخه برنامهریزی کالن انجام دادیم
و ســپس با توجه به این برنامهریزی مطالعاتی صورت گرفت که مرحله
ســوم نیز امکانسنجی و درنهایت طراحی شبکه و بررسی خطوط تمایل
سفر برای شــهروندان بود که با توجه به اولویتبندی مسیرها این چهار
مورد را انجام دادیم.
صدیق باور تأکید کرد :حفظ الگوی مسیرهایی که انجام میدهیم
باید حتم ًا شــبکهای باشد یعنی یک مقطع یا یک طول مسیر نباشد .او با
اشاره به طراحی شبکه با توجه به محدوده طرح ترافیک و سرویسدهی
تمام کمانهای پر تقاضا گفت :نکتهی بسیار مهم سهولت اجراست که ما
بتوانیم با کمترین هزینه و زمان ممکن بتوانیم مسیرها را اجرا کنیم .این
مسئول ادامه داد :مزایایی که طرح ما دارد بهبود و روانی جریان ترافیک،
کاهش اصطکاک خودروها در حاشــیه مســیر است زیرا اگر صرف ًا مسیر
دوچرخه باشد ،دیگر خودروها پارک نمیکنند و بهاینترتیب گره ترافیکی

ایجاد نمیشــود .وی همچنین تأمین مثلث دیــد در خروج از کوچهها و
افزایش دید و درنتیجه دیده شــدن بهتر مغازهها و افزایش مشــتری و
فروش مغازههای حوالی مســیر دوچرخه ،کاهــش تصادفات رانندگی و
افزایش ایمنی را از مزایای طرح برای شهروندان دانست و گفت :دوچرخه
تمام سفرهای حملونقلی ،آموزشی ،تفریحی ،گردشگری ،خرید و کاری
را در با کمترین هزینه ممکن برمیگیرد.
وی در پایان یادآور شد :در مطالعاتی که انجام دادیم درصد استفاده
از ســفرهای درونشهری با دوچرخه در ســال  1342حدود  35درصد و
ســال  1355هم  20درصد 1369،شــش درصد 78 ،دو و  6دهم درصد،
ســال  94یک و  4دهم درصد و ســال  97یکدهم درصد .نســبت به
تعداد ســفرهایی که انجام میشده بوده است و در سال  97که حدود 20
میلیون سفر درونشهری انجام میگیرد ،یکدهم آن با دوچرخه است؛ اما
پیشبینی ما با توجه به مسیری که در پیشگرفتهایم رسیدن به  6درصد

مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری در گفتوگو با شهرراز اعالم کرد

اجرای هفت کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه از نمازی تا بعثت
شود و هم بازاریها یا کسبهای که آنجا هستند بدانند که این مسیر نهتنها
مانعی برای کسبوکار آنها نیست؛ بلکه دوچرخهسواران به دلیل اینکه
با سرعت کمتری نسبت به خودروها حرکت میکنند ،مطمئن ًا مغازهها را
بهتر میبینند و به این سبب جذابیت برای خرید بیشتر میشود .ما توصیه
میکنیم که قضاوت دراینباره را در بلندمدت و نه کوتاهمدت انجام دهند.
یکی از نکتههایی که وجود دارد این اســت که مسیرهای
دوچرخه با یکسری جداکنندهها باید به نحوی تفکیک شود
که هم برای دوچرخهسواران و هم برای مسافران به شیراز
مشخص باشد ،نظر شما بهعنوان مجری طرح چیست؟

ما اکنون با دو پیمانکار برای اســتفاده از بتون رنگی در مسیرهای
دوچرخه شــهر مذاکره کردیم که در فاز اول از میدان نمازی تا چهارراه
مالصدرا با تراشیدن روکش آسفالت از بتن رنگی استفاده کنیم .باید گفت
که در فاز اول که از ســر مالصدرا تا رحمتآباد اجراشده اگر توجه شود
همان جداکنندهها ه م رنگ متمایزی دارند که با جداکننده خط اتوبوس
متمایز اســت .ما از جداکنندههایی استفاده کردیم که مردم با دیدن آن
متوجه مســیر ویژه دوچرخه شوند .همچنین از شابلونهای کف استفاده
میکنیم .هر تقاطعی که در مســیر دوچرخه باشد ما آن قسمت را رنگ
قرمز و ورودی و انتهای مسیر را هم به رنگ سبز اجرا میکنیم.
وضعیت نصب تابلوهای راهنمای مسیرهای ویژه دوچرخه
چگونه و عرض مسیر در چه اندازه است؟

همه تابلوها نصبشدهاند .همچنین طبق آئیننامه عرض استاندارد
برای عبور دوچرخه در هرالین  75سانتیمتر و بهاینترتیب هر دوالین
یکونیم متر است .ما  10سانتیمتر برای خط وسط و  10سانتیمتر هم
برای جدول کنار در اختصاص میدهیم که پرتگاه آن حذف شــود و 15
سانتیمتر نیز برای اینکه اتفاقی نیفتد در نظر گرفتیم که در جمع عرض
مسیر مذکور به یک متر و  85سانتیمتر میرسد اما ممکن است که آن
را به عرض دو متر برسانیم.

بــرای پرتگاهی که به جــوی آب منتهی میشــود چه
تمهیداتی صورت گرفته اســت تا اگر دوچرخهسوار تعادل
خود را از دست داد دچار حادثه نشود؟

جلســهای که با مشــاوران در منطقه و با ســازمان سیما و منظر
داشــتیم که بتوانیم در این رابطه از نردههایی اســتفاده کنیم که نمونه
آن در خیابان انقالب بهصورت کابلی کارشده است و استاندارد است .ما
مســیری را اجرا میکنیم که در ایران تاکنون در این حد اجرانشده است.
در مســیرهای دیگر کالنشهرها حتی تهران که در این کار پیشتاز بود
صرف ًا یک رنگآمیزی مســیر شده بود درحالیکه ما مسیر را کام ً
ال جدا
کردیم و خطکشی محوری را انجام دادیم.
آیا برای اســتراحت و موارد دیگر در مسیرهای دوچرخه
مبلمان خاصی ایجادشده است؟

ما در فاز یک مســیر ویژه دوچرخه  12مکان برای چرخ بند و پنج
نقطه آژانس دوچرخه تعبیه کردیم تا کســانی که با وســایل حملونقل
عمومی مانند مترو و اتوبوس به پایانه نمازی رسیدهاند ،بتوانند با دوچرخه
ادامه مسیر دهند و همچنین در طول مسیر نیز در مکانهای تفریحی و
گردشگری بزرگ چرخ بند تعبیهشده است.
در برخی کالنشــهرها مانند مشهد مســیر دوچرخه در
پیادهروها با رنگ مجزا مشخصشده است ،آیا مسیرهای
دوچرخــه ازنظر ویژگی و مکان تعبیــه ،دارای درجهبندی
هستند؟

مسیرهای دوچرخهســواری دارای ســه نوع درجهبندی هستند.
مســیرهای درجهیک کام ً
ال کانالیزه شده و هیچ نوع مود حملونقلی جز
دوچرخه در آن استفاده نمیشود .افراد پیاده هم یک نوع مود حملونقلی
محسوب میشوند و بر این اساس ورود آنان به مسیر دوچرخهای که ما
در شیراز درست کردهایم ،مجاز نیست.
غیر از منطقهای که به آن اشــاره کردید ،در مناطق دیگر

در افق  1404است.
این مدیر در پاسخ به این سؤال که آیا مسیر کام ً
ال مجزا و انحصاری
برای دوچرخهسواری در طرح مطالعاتی شما جا دارد؟ خاطرنشان کرد :ما
یک نت ورک باکس را در این طرح تعریف میکنیم که باید مســیرهای
درجهیــک را در خود جــای دهد .محور عفیفآباد مــا کام ً
ال اینگونه و
اســتاندارد اســت که در عرض دو ونیم متر آن را اجرا میکنیم و خیابان
ستارخان نیز کام ً
ال و خیابان مالصدرا هم با عرض دو متر چنین وضعیتی
را دارد.
صدیق باور در پایان تأکید کرد :مسیر  238کیلومتری ویژه دوچرخه
شــیراز درصورتیکه بهطور کامل اجرا شود یکی از کاملترین ،بهترین،
یگانهترین و کالنترین پروژه ازایندســت در مقایسه با کالنشهرهای
دیگر است.

شهر بهویژه نقاط کم برخوردار چنین مسیرهایی نیز برای
اجرا پیشبینیشده است؟

اگر بخواهیم این مسیر از میدان نمازی دوباره تا میدان شهرداری و
ارگ امتداد مییابد و سپس از بلوار هجرت به میدان اطلسی ادامه خواهد
داشت و ازآنجا نیز مسیر دوچرخه دوشاخه میشود؟
مسیری که در فاز اول به اجرا درمیآید چه اندازه است؟

در فاز اول هفت کیلومتر مســیر ویژه دوچرخه در شــیراز به اجرا
درمیآیــد که تا آخر هفتــه آینده به پایان میرســد .وقتی به جلوخان
عفیفآباد میرســیم به ســمت بعثت میرویم و میدان سنگی و پشت
پادگان خیابان انصار ،مصال نژاد تا نظاممهندسی یک لوپ کامل را اجرا
میکنیم.
آیا اجرای این طــرح مطابق با زمانبندی طرح مطالعاتی
انجام میشود؟

جایی که ما به مشــکل برخورد کردیم ،آسفالت مالصدرا بود که
رنگ مورداستفاده دوجزئی و گران است و برای همین ما باید زیرسازی
را بهگونــهای انجام دهیم که رنگ موردنظر حداقل دو تا ســه ســال
بهرهبرداری شود .به همین دلیل ما در مالصدرا برای روکش آسفالت با
چند روز تأخیر داشــتیم که بعدازآن وارد عفیفآباد شدیم که کامل انجام
میدهیم و ســپس به مالصدرا بازمیگردیم و انتهای مســیر را درست
میکنیم.
ازنظر تابلوهای راهنمای مســیر دوچرخه در چه وضعیتی
هستیم؟

تابلوهای انتظامی در مسیر در حال نصب است و مسیر ک ً
ال ازلحاظ
ایمنی کامل میشود؛ اما باید گفت در مواقعی که پلیس دوچرخه حضور
ندارد ،نباید غیر از دوچرخهسواران در این مسیر نقلیههای دیگر تردد کنند.
بایــد تأکیــد کنم کــه تابلو و رنگ مســیرها هیچکــدام برای
موتورســیکلت بازدارنده نیست .ما زیرســاخت را مهیا کردیم و بیشتر از
این نمیتوانیم کاری صورت دهیم و مانع ورود موتورســواران شویم؛ و
پلیــس هم نمیتواند در صورت افتتاح همــه خطوط دوچرخه ما اعمال
قانون کند .فرهنگســازی در این زمینه یک نیاز اســت که رسانهها و
مردم باید مطالبه کنند.
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یادداشت

پیادهمداری و کاهش جرم در خیابانها

روشهایی ساده برای بهبود وضعیت شهرهایمان

نویسندگان :پتریک سیزن ،الیسا واکر
ترجمه :الهه اصدقی
گاهــی اوقات با انجــام کارهایی کوچــک و تغییراتی
مختصر میتوان شاهد بیشترین اثرات بر روی محلهمان باشیم
و آنجــا را به مکان بهتری برای زندگــی تبدیل کنیم .برای
نگارش این متن شهرهای زیادی موردبررسی قرارگرفتهاند تا
کوچکترین ایدهها با بیشــترین اثرات را بیابیم .در این مسیر
ازنظرات متخصصان زیادی نیز بهره گرفتهشــده است .تمام
این نظرات و ایدهها در شــش بخش تقســیمبندی شدهاند.
در این نوشتار به بررســی ایدههای بیانشده در مورد خیابان
میپردازیم.
بازطراحی خطوط عابر پیاده

سال گذشــته تعدادی از خیابانهای ســیاتل با ابتکار
یک هنرمند در ایجاد طرحــی جدید برای خطوط عابر پیاده،
موردتوجــه قرار گرفتنــد .بهجای پاک کــردن خطوط عابر
پیاده جدید ،شــهر از این ایده اســتقبال کرد و سایر محالت
نیز توانستند ایدههای ابتکاری خود را طی برنامهای با عنوان
«برنامه خطوط عابر پیاده اجتماعات محلی» اجرا کنند .در حال
حاضر خطوط عابر پیاده جدید بخشــی از منظر شهری شده
است .این کار راهحلی ســریع و گامی روبهجلو برای افزایش
غرور ســاکنان محالت نسبت به محل زندگیشان و افزایش
امنیت عابران پیاده است.
ایجاد باغچه در پیادهروها

میتــوان با ایجاد باغچه در پیــادهروی مرتبط با ملک
شــخصی ،به زیبایی فضای خیابان افــزود .این کار عالوه بر
زیبایــی باعث جــذب آب باران ،نفوذ آن بــه زمین و تقویت
آبهای زیرزمینی نیز میشود.

تبدیل مخازن زباله به آثار هنری فانتزی

در شــهر پراویدنــس ،مرکــز ایالت رودآیلنــد ،اغلب
سختافزارهای شهری نظیر مخازن زباله در حال تبدیلشدن
به آثار هنری خالقانه و زیبا با کمک موسســهای غیرانتفاعی
است .با تشــویق هنرمندان به ایجاد آثاری جذاب و خالقانه،
شهر هرروز شاهد ایجاد زیرساختهایی زیبا و چشمگیر خواهد
بود.
تنظیم یک پروژهی هنری تعاملی کوچک

کوچک .وقتی شروع به این کار کنید ،نمیتوانید پیشبینی کنید
ایجاد محلی برای نشستن
در اکثر شــهرها کمبود فضای نشستن وجود دارد .یکی که چه اتفاقات خوبی ممکن است برای شما و محلهتان بیفتد.
از کارهای کوچکی که هر فرد میتواند برای شــهرش انجام
محلهایی برای پارک دوچرخه
دهد ،ســاخت جایگاههایی برای نشستن است .ازنظر تعدادی
باوجوداینکــه ایســتگاههای دریافــت دوچرخــه و یا
از متخصصان شــهری ،ساخت محل نشستن توسط ساکنین
محلهای مخصوص پارک دوچرخه در اغلب شــهرها وجود
میتواند به زیبایی شهر بیفزاید.
دارنــد ،اما بازهم شــاهد پارک دوچرخــه در داخل پیادهروها
هســتیم .با ساخت ساده ولی هنرمندانهی ایستگاههای پارک
ساخت کتابخانههای کوچک رایگان
کتابخانهها ممکن اســت تغییر کنند ،اما حس خوشــایند دوچرخــه میتوان عالوه بــر افزایش زیبایی شــهر ،حضور
خواندن یک کتاب همواره باقی میماند .در شــهر داالس دوچرخهها در داخل پیادهروها را قابلتحمل کرد.
پروژه «کتابخانههای کوچک رایگان» که خود بخشــی
کاشت درخت
از پروژه «جامعه ادبی» اســت ،با اســتفاده از شــلفها و
ســایه ،افزایش آســایش محیطی ،پایداری و ...همگی
قفســههایی زیبا در داخل محالت انجام شده است .این
پروژه در حــال ایجاد یک جامعهی ادبی در زندگی واقعی ازجمله مواردی هستند که درختان به فضای زندگی ما و منظر
شهری میبخشــند و در مقابل چیز زیادی از ما نمیخواهند.
ساکنین شهر است.
کاشــت درخت و سایر گیاهان جزو راههای سادهای است که
میتواند توسط شــهروندان برای بهبود فضای شهری انجام
مستندسازی خیابان محل زندگیتان
زیباییهای محیط پیرامونتان را با ســایرین به اشتراک شود .البته قبل از اقدام به کاشت درخت باید نسبت به قوانین
بگذارید ،چه از طریق اینستاگرام ،یا از طریق پروژههای شخصی شهری مرتبط با این موضوع آگاهی یافت.

قاب شهر

عکس :علی محمدیراد

هنر خود را با اســتفاده از راههای کوچک و سادهای با
مردم به اشــتراک بگذارید .بهعنوانمثال میتوان تخیالت و
آرزوهای مردم را با اســتفاده از مواد اولیهی ســادهای که در
اختیــار دارید به واقعیت تبدیل کنید ،یــا اینکه با کمک هنر
طراحی میتوانید چهرهی افراد یا کســانی را که آنها دوست
دارند طراحی کنید .به این صورت که مردم چهرهی کســی را
که دوست دارند برای شما توصیف کنند و شما آن را بر روی
کاغذ بیاورید .همچنین میتوان از ایده «شــنیدن دوطرفه»
استفاده کرد .به این صورت که شما بنشینید و به هرکسی که
دوست دارد صحبت کند گوش کنید.
آویختن چراغ

جهت افزایش روشــنایی و زیبایی پیادهروها در شــب
میتوان از ایدههای متنوعی اســتفاده کــرد .در لسآنجلس
«لوســترهای درختی» تبدیل به یک نشانه در مقیاس محلی
شده اســت .در این طرح مردم درختان جلوی خانهی خود را
با آویختن چراغهایی از آن نورپردازی میکنند .برای پرداخت
هزینــهی برق مصرفی یکی از اهالی دســت به ابتکار جالبی
زده اســت .این شخص با اســتفاده از یک پارکومتر و نصب
چراغها بر روی آن توانسته هزینهی برق موردنیاز را با کمک
و مساعدت ساکنین محله فراهم آورد.
یادداشت سفرنامهها
شیراز در

منافع شهر پیادهمدار برای
شهروندانش
محمدصادق یوسفزاده

در هر شــهری حداقل چند خیابانی وجود دارد که شما
در آنها کام ًال احســاس امنیت نمیکنیــد .این امر میتواند
به دالیل مختلفی ازجمله ســاعت و زمان تردد شــما در آن
خیابان ،همراهانتان و یا ســابقه و شهرت آن منطقه مربوط
باشد .تحقیقات نشان داده است که «ترس از جرم و جنایت»
پیاده مداری را در شهرها تحت تأثیر قرار میدهد اما طرحی
که اخیراً اجرا شد نشــان داده که عکس این امر هم صادق
است و بهبود قابلیتهای پیاده مداری در یک خیابان میتواند
سبب کاهش میزان جرم و بزهکاری در یک منطقه بشود.
آزمون پنجرههای شکسته

از دههی  ۸۰میالدی تاکنــون «نظریهی پنجرههای
شکسته» بهطور گسترده در جرمشناسی و سیاستگذاریهای
دولتی موردبحث قرارگرفته اســت .طبق این نظریه کیفیت
فضای شــهری ،مثل وجــود پنجرههای شکســته میتواند
محرکــی برای خرابکاری یا تبدیل آن به جرائم ســنگینتر
باشد و بهتازگی طرح جدیدی در هلند به نتایجی دستیافته
اســت که این نظریه را اثبات میکند .بر اساس گزارشهای
رســانهها ،ادارهی پلیس روتردام تصمیم به اجرای پروژهای
آزمایشی به نام «محله ،مسئولیت را بر عهده میگیرد» گرفته
اســت .نیروی پلیس از ســاکنان محلی خواست تا فهرستی
از عواملی را که میتوانند موجب بهبود کلی شــرایط محله
و افزایش امنیت و نشــاط در آن شــوند تهیه کنند .پسازآن
نیروی پلیس زمانی برابر با  ۱۶ساعت در هفته برای رفع این
مشکالت و معضالت پرداختند که برای مالیاتدهندگان مهم
تلقی میشد .افسران پلیس انتظار داشتند تا شهروندان محلی
در این لیســت اول به جرائم سنگین نظیر دزدی و استفاده از
مواد مخدر اشاره کنند اما سه اولویت اول مردم باعث شگفتی
آنها شــد .این اولویتهــا عبارتاند از :نظافــت خیابانها،
مزاحمت سگهای خیابانی ،کاهش سرعت مجاز برای تردد
اتومبیلها .تقریب ًا عمدهی درخواســتها راجع به بهبود وضع
خیابانها و ایجاد شرایط مناسب برای امکان پیادهروی بود.
ایجاد خیابانهای پیاده مدار؛ کاهش جرائم سنگین

بنابراین پلیس تمرکز خود را بر تمیز کردن خیابانها،
پاک کردن نقاشیهای خیابانی ،گماشتن افسران موتورسوار
مجهز به تجهیزات کنترل سرعت و افزایش حضور نیروهای
گشتی و بهبود فضای عمومی گذاشت .آنها بدون چشمپوشی
از جنایتهای سنگین ،طی یک دورهی دوساله شاهد کاهش
چشمگیر انواع جرم و جنایت بودند .در این بازه زمانی :جرائم
مرتبط با مواد مخدر  ۳۰درصد کاهش یافت ،سرقت از منازل
 ۲۲درصد کمتر شــد ،خرابکاری  ۳۱درصــد کاهش یافت،
تخلفات رانندگــی  ۱۹درصد کاهش یافت ،دزدی  ۱۱درصد
کمتر شــد و خشونت  ۸درصد کاهش یافت .این نتایج بسیار
قابلتوجه بــود و گواهی بر مزایای طراحی خیابانهای پیاده
مدار اســت .این پروژه توجه دولــت انگلیس را به خود جلب
کرده اســت و آنها وزیر ادارهی پلیس خود را به هلند برای
بررسی امکان ایجاد چنین رویکردی در انگلیس فرستادند.

سعدینامه

سعدی آموزگار عشق راستین است
نوزدهمین نشســت از سلســله برنامههای «بر خوان
سعدی» که در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس در شیراز
برگزار شد ،به مضمون عشق در آثار سعدی اختصاص یافت.
اســداهلل جعفری ،پژوهشگر و استاد دانشگاه در این نشست
با تبیین پیشینه عشــق در ادب فارسی اظهار داشت :غزل
ســعدی ترکیبی هنرمندانه از لطف سخن سنایی ،سالست،
روانی و پختگی غزل انوری اســت و شاید بتوان سالست
زبان و لطافت معنی را دو ویژگی اصلی در غزل عاشــقانه
سعدی به شمار آورد .وی افزود :لطافت معنی غزل سعدی،
عشــق زمینی او را از دیگران متمایز ســاخته است؛ چراکه
عاشقانههای زمینی ســعدی ترکیبیاند ،اما مقصود تلفیق
عشــق و عرفان که بعدها در قرن هشــتم ظهور میکند،
نیست .جعفری بیان کرد :عشق سعدی برخوردار از صفاتی
همچون جسارت ،شــجاعت ،متانت ،حیا ،واالیی و دیریابی
است.
این اســتاد دانشــگاه در ادامه به ویژگیهای عشق
زمینــی در گنجینه فرهنگی بومی بینالنهرینی و آیینهای
سومری ـ سامی اشــاره کرد و گفت :این نوع عشق متعلق
به فرهنگی است که پیش از مهاجرت آریاییان وجود داشت
و از غرب ایران (زاگرس) تا عراق و شــام و مصر (مدیترانه
شــرقی) را در برمیگرفت .جعفری ادامــه داد :در این نوع
عشق که مختص سنت فرهنگی آسیای غربی است ،عاشق
را مجال وصال معشــوق نیســت و فراق ،ناگزیر این عشق

است که همان عشق اصلی در سبک عراقی است و چون از
آیینهای سومری ـ سامی سرچشمه گرفته است ،میسوزاند،
میخشــکاند و داغی است که تا همیشــه بر جسم و جان
عاشق میماند.
این پژوهشــگر ادبــی اضافه کرد :شــاید مراودات و
آمدوشــدهای سعدی در بالد عراق و شام را بتوان از عوامل
تقویت تأثیرگذاری رســوم و آیینهای سومری ـ سامی که
بومی غرب ایران نیز بوده است ،دانست که در شیوه فکری
این شاعر و آفرینش مضامین آتشین عاشقانه او وجود دارد.

وی ،با اشــاره به بسامد بسیار کلیدواژگانی همچون کاروان،
ســاربان ،محمل ،منزل ،بادیه ،قافلــه و لیلی و مجنون در
شعر ســعدی گفت :این واژگان بیانگر تأثیرپذیری سعدی
از آیینهای بومی بینالنهرینی یا ســومری ـ سامی آسیای
غربی اســت .جعفری افــزود :ازآنجاکه این عشــق زمینی
ترکیبی ،ریشه در آیینهای هند و اروپایی و آیینهای آسیای
غربی (مهد تمدن جهان) دارد و هر دو آیین در فرهنگ غنی
ایران وجود داشته است ،سرزمین ایران را باید پایگاه تمدن
جهانی عشق نامید و سعدی را آموزگار عشق راستین.

«شهرها زندهاند :بهسوی جهان پیاده»؛ یکی
از آخرین انتشارات شرکت مهندسی و برنامهریزی
شهری  Arupاســت که به شکلی عمیق به نقش
پیادهروی در توســعهی شــهرها میپردازد .گرچه
برخی شــهرها به جایگزینی پیــادهروی در هنگام
طراحــی فضاهای عمومی اعتقــاد دارند ،اما هنوز
هســتند شهرهایی که راه طوالنی را برای طی این
مسیر در پیشرو دارند .راهی که با تطبیق پارادایم
تحرک با اولویتبخشــی به انواع پایدار حملونقل
(پیادهروی ،دوچرخهســواری و حملونقل ترکیبی)
آغاز میشود .این مطالعه با شناسایی برخی اقداماتی
که تاکنون در  ۸۰شــهر گوناگون اجراشدهاند مانند
لسآنجلس که در آن تنها چهار درصد ســفرها با
پای پیاده انجام میشــود و استانبول که  ۴۸درصد
سفرها پیاده انجام میشود ،آغاز میشود.
از میــان اقدامات انجامشــده در شــهرهای
مختلف ،این مطالعه اقدامات متعددی را شناســایی
کرده که بعضی از آنها دائم و بعضی از آنها موقت
هســتند .بهعنوان نمونه اقدامات موقت میتوان به
بســتن خیابان به روی خودروها در یکشــنبهها در
خیابان پائولیستا در ســائوپائولو اشاره کرد .از میان
اقدامات دائمــی هم میتوان به بهبــود ارتباطات
پیادهروها در کنارگذر خیابانها ،اجرای سیاست افق
صفر که باهدف به صفر رساندن تلفات در رفتوآمد
طراحیشــده ،ســاخت خیابانهای تقسیمشده و
پیادهروســازی کامل بعضی مســیرها اشاره کرد.
ســپس این مطالعه به فاز بعدی خود میرود ،جایی
که این اقدامات به پنج دسته تقسیمبندی میشوند:
چشــمانداز و راهبرد ،امنیت و بهرهوری سیســتم
حملونقــل ،محیط قابل ســکونت ،حس تعلق به
مکان و اجتماع و شهر هوشمند و پاسخگو.
در ادامه هرکدام از این دستهها ازنظر منافعی
که به لحاظ اقتصادی ،محیطی ،اجتماعی و سیاسی
برای شهرها دارند موردبررسی قرارگرفتهاند .هدف
از انتشــار این مطالعه این نبوده که برخی اقدامات
را برای ســاختن بهترین شــهر معرفی کنند بلکه
هدف این بوده که نشــان داده شــود پیاده مداری
در شــهر چگونــه به شــکلی مثبــت و به طرق
مختلف بر جمعیت و منظر شــهری تأثیر میگذارد.
بهعنوانمثال ،بر اساس مطالعات صورتگرفته روی
 34شهر در سراسر جهان ،ارتباط بین نرخ سفرهای
پیاده و ســفرهای با خودرو با نرخ مرگومیر براثر
تصادفــات نشــان میدهد که در شــهرهایی که
نرخ سفرهای پیاده باالســت ،نرخ مرگومیر براثر
تصادفات بسیار پایین است.

