انعقادتفاهمنامهتوسعهروابط

هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی

3

هماهنگیوانسجام

فرهنگی شیراز و کرمان

کلید توسعه فارس است
بزرگترین با غپارک کشور

تمرکز بر فرصتهای

5

در شیراز ایجاد میشود

سرمایهگذاریدرگردشگری

شیراز میتواند قطب گردشگری ادبی باشد
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9

13

روایت «شهرراز » از پاکبانهای شیراز؛ به وقت گرگومیش

سمفونیجاروها

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز میگوید اگرچه شیراز

در ردیف یکی از پاکترین شهرهای کشور قرار دارد اما همچنان نیازمند فرهنگسازی هستیم
10

عکس :علی محمدی راد/شهرراز

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

2

مردم امتحان خود را خوب پس دادهاند
حقشناس ،پایبند ،عالقهمند
و قدرشناس هستند
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تولیت حرم حضرت شاهچراغ (ع) در دیدار با استاندار جدید فارس

برای جبران عقبماندگیهای فارس تالش شود
،،

،،
وقتی برای جناحبندی

در شیراز گردشگری
یک ویژگی روحی دارد و
آن روح زیارت است که
در مردم ایجاد معنویت
میکند؛ لذا باید به
گردشگری مذهبی در این
شهر توجه ویژه شود

و سیاسی بازی وجود
ندارند ،باید با خدمت
و تالش بتوانیم حل
مشکالت را سرلوحه کار
خود قرار دهیم

،،

،،

تولیت آســتان مقدس احمدی و محمدی (ع) در دیدار با استاندار
جدید فارس ،لزوم تالش برای جبران عقبماندگیهای این اســتان را
مــورد تأکید قرار داد .به نقل از روابط عمومی آســتان مقدس احمدی و
محمدی (ع) آیتاهلل سید علیاصغر دستغیب ،در دیدار با رحیمی استاندار
جدید فارس ،گفت :وضعیت و شــرایط به شکلی است که در حال حاضر
باید سریعتر حرکت کنیم و با هر تفکری دستبهدست هم دهیم .وقتی
انســان قصدش خدمت اســت فکرش محدود و محصور در بحثهای
سیاســی نمیشود .رئیس جامعه روحانیت شیراز اضافه کرد :اینکه کسی
بخواهد کســی را تضعیف کند و متقاب ً
ال دیگــری جبههگیری کند ،این
سبک عقلی است ،لذا
عالوه بر دوری از سیره و قرآن و اسالم و روایاتُ ،
اگر بخواهیم موفق باشیم باید همه دستبهدست هم دهیم و با همیاری
و کمک ،انشــاءاهلل در ردههای مختلــف موفق عمل کنیم .او گفت :در

مسئولیتها به ســه مســئله مهم باید توجه کنیم .اول بحث پایبندی
نســبت بهنظام و انقالب اسالمی و حفظ ارزشهای آن است که اهمیت
زیادی دارد.
عضو خبرگان رهبری ادامه داد :نباید فکر کنیم مســائل فرهنگی
مسئول خاصی دارد و جزو حیطه کار ما نیست .درست است که مسئولیت
هرکســی به خودش احاله شــده ،اما همه باید در تعالی فرهنگی جامعه
نقش داشته باشند؛ مخصوص ًا مسئولین طراز اول و کسانی که رأس امور
به آنان ســپرده میشود .مسئول حوزه علمیه رضویه شیراز با بیان اینکه
مســئله دوم در مسئولیتها ،مسئله امامت و رهبری است ،گفت :وجدان
همه ما گواه است قوام این نظام و این تشکیالت به برکت وجود امام (ره)
و رهبری (مدظلهالعالی) و جایگاه واالی والیتفقیه است .او با بیان اینکه
طی سه دهه گذشته مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در هر موضوعی

فارس رتبه اول کاهش تصادفات
درونشهری در کشور

تربیت افراد توسط مدیران
مطالبه هسته گزینش باشد

فرمانده انتظامی اســتان گفت:
در  9ماهه اول ســال جاری ،استان
فارس توانسته است رتبه اول کاهش
تصادفات فوتی درونشــهری را به
خــود اختصاص دهــد .به گزارش
خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،سردار
احمدعلی گودرزی در همایش تجلیل
از کارکنان پلیس راهور استان ،با اشاره به کاهش  29درصدی
تصادفات فوتی در  9ماهه اول ســال جاری نسبت به مدت
مشابه ســال قبل ،بیان کرد :تدابیری همچون نصب عالئم
راهنمایی و رانندگی ،خطکشــیهای عرضی و طولی ،نصب
اخطار مدارس در مکان مناســب ،ترویج فرهنگ رانندگی و
همت و تالش کارکنان پلیس راهور و دســتگاههای متولی
در امر ترافیک ،باعث شــده است استان فارس رتبه نخست
کشوری را در کاهش تصادفات درونشهری کسب کند.
فرمانــده انتظامی اســتان اعتماد مردم بــه پلیس را
باالترین ســرمایه معنوی و اجتماعی نیروی انتظامی عنوان
کرد و گفــت :امروز مــردم پلیس را از خــود میدانند و به
چشــم حافظ جان ،مال و ناموس خود نگاه میکنند .سردار
«گودرزی» با اشــاره بــه گزیدهای از ســخنان مقام معظم
رهبری (مدظلهالعالی) در دیدار اخیر با مسئوالن ارشد نیروی
انتظامــی ،بیان کرد :پلیس برای انجــام وظایف ذاتی خود و
ارائه بهترین خدمات به مردم اگر مقتدر ،عادل و هوشــمندانه
عمل کند در تــراز اول نظام جمهوری اســامی ایران قرار
میگیرد.
فرمانده انتظامی استان فارس در بیان بخش دیگری از
سخنان فرمانده معزز کل قوا ،الزمه رسیدن نیروی انتظامی
به جایگاهی در تراز انقالب و نظام اسالمی را پیشرفت بدون
توقف خواند و افزودنــد :بخشهای مختلف نیروی انتظامی
ازجمله کالنتریها ،پاسگاهها و گشتهای انتظامی در پیش
چشــم مردم قرار دارنــد و عملکرد این نیــرو باید عاقالنه،
مدبرانــه و برای مردم کامــ ً
ا اطمینانبخش و اعتمادآفرین
باشد.
این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر اینکه پلیس خود را
از مــردم میداند و با مهربانی و نرمی برخورد میکند ،عنوان
داشــت :پلیس باید بر مدار قانون حرکت کند و در کنار آن از
اقتدار الزم برخوردار باشد.

نماینده ولیفقیه در فــارس با تأکید بر
اینکه باید چگونگی تربیت افراد توسط مدیران
مطالبه هسته گزینش باشد ،لزوم تغییر نگرش
در مالکهــای گزینش را ضرورت دانســت.
آیتاهلل لطــفاهلل دژکام در نشســتی که به
مناســبت روز گزینش در اســتانداری فارس
برگزار شــد ،با تصریح بر اینکه نظام اسالمی
باید نظام عدالتگســتر باشــد ،گفت :اگر مدیر غیر عادلی سرکار بیاید،
مدیریتمان غیرعادالنه خواهد شد .وی با تأکید بر اینکه عدالت کارگزاران
بهعنوان یک بحث فقهی باید به جد دنبال شــود ،افزود :در کتب فقهی
مبنای این موضوع متناســب با نهاد روحانیت بحث شده اما متناسب با
نوع حکومت نه .امامجمعه شیراز ادامه داد :کسانی باید در هسته مرکزی
گزینش حضور داشــته باشند که فردی را انتخاب کنند که عدالتمحور
باشد و اگر چنین کاری انجام نشود ،عدالت محقق نخواهد شد .آیتاهلل
دژکام همچنیــن به چگونگی رابطــه گزینش با تربیت نیز اشــاره و
خاطرنشان کرد :اگر کسی در نظام اسالمی تربیت نشود ،گزینش بیاثر
خواهد شد .وی با تأکید بر اینکه خود افراد گزینشگر میتوانند با داشتن
مالکهای درســت تأثیرگذار باشند و در این صورت کسی سفارشی به
آنها تحمیل نمیشود ،اظهار کرد :اگر مالکها را بهدرستی تبیین کرده
باشیم نه تحمیلی میشود و نه بیعدالتی رخ میدهد.
نماینــده ولیفقیه در فارس تأکید کرد :کســی حق ندارد خود را
به دیگری تحمیل کند ،چراکه نظام اســامی ،نظام شایستهســاالری
محسوب میشود و جذب سفارشی خیانت بهنظام اسالمی است .آیتاهلل
دژکام که معتقد اســت امضاکننده جذبهای سفارشی بهنظام اسالمی
خیانــت میکند ،گفت :تربیت مقدمه گزینش اســت و گزینش موجب
انگیزه در تربیت میشود که اگر بهدرستی افراد در گزینش تربیت شوند
مردم هم فرزندانشان را مطابق مالکهای تربیتی پرورش خواهند داد.
امامجمعه شیراز خاطرنشان کرد :درحالیکه باید دنبال افراد عادل باشیم،
مسائلی امثال ریش را مالک جذب افراد کردهایم ،بنابراین باید شاخصها
را تغییر دهیم .آیتاهلل دژکام با تأکید بر اینکه در شاخصگذاریها باید
رفتارهای منفی و مثبت را ارزشگذاری کنیم ،گفت :امروز بحث نماز و
ریش و صف اول بودن نیســت ،چراکه کسی که خدا را فراموش کرده
باشد صف اول نماز هم که باشد به گفته خداوند در قرآن فاسق است.
آیتاهلل دژکام با تأکید بر اینکــه امروز گزینش باید به بازنگری
خود بپردازد ،چراکه هدف مقدس و کار مســتمری دارند که تعارفبردار
نیست ،گفت :تحلیلی از عملکرد گزینش در  ۳۶سالگی تأسیس باید در
دستور کار قرار گیرد.

با راهنماییها و ارشاداتشــان ورود پیدا کردند تأکید کرد که اگر ملت و
دولت به آن توصیهها عمل میکردند ،موفق بودند .آیتاهلل دســتغیب با
یادآوری اینکه مسئله سوم در مسئولیتها ،مردم هستند ،گفت :همه باید
برای منافع مردم حرکت کنیم و اســاس آن هم مهر و محبت نسبت به
این مردم است که در این چهل سال شاهدش هستیم.
تولیت آســتان مقدس احمدی و محمدی (ع) گفت :مردم امتحان
خود را خوب پس دادهاند؛ حقشــناس ،پایبند ،عالقهمند و قدرشــناس
هســتند و امیدواریم همچون گذشته مســئوالن را یاری دهند تا در این
مقطع حســاس پیشرفت و تعالی و ترقی اســتان فارس را شاهد باشیم.
آیتاهلل دستغیب گفت :پرداختن به بحث حرم سوم و بقاع متبرکه در دوره
اســتاندار سابق خیلی امیدوارکننده بود و تداوم آن موضوعات با محتوای
باالتر و باکیفیتتر در آغاز خدمت جنابعالی را آرزومندیم .آستان مقدس

حضرت شــاهچراغ (ع) نیز آماده هر نوع همکاری اســت .تولیت آستان
مقدس شــاهچراغ (ع) گفت :یکی از راههای ارائه خدمت به مردم توجه
به صنعت ارزشمند گردشگری محسوب میشود و در شیراز گردشگری
یک ویژگی روحی دارد و آن روح زیارت است که در مردم ایجاد معنویت
میکند؛ لذا باید به گردشــگری مذهبی در این شــهر توجه ویژه شود.
استاندار جدید فارس نیز در این دیدار ضمن تشریح برنامههای استانداری،
گفت :خود را ســرباز والیت و تالشــگر در جهت ترویج و حفظ شعائر
اسالمی میدانم .عنایتاهلل رحیمی گفت :وقتی برای جناحبندی و سیاسی
بازی وجود ندارند ،باید با خدمت و تالش بتوانیم حل مشکالت را سرلوحه
کار خود قرار دهیم رحیمی پیرامون طرح توسعه حرم مطهر نیز گفت :در
مورد این طرح جلسهای خواهیم داشت و تالش میکنیم هرچه سریعتر
اقداماتی در این زمینه صورت بگیرد.

هماهنگی و انسجام
کلید توسعه فارس است
اســتاندار فــارس هماهنگی و انســجام
در ســطوح مختلف مدیریتی را کلید توســعه
فارس و ســاختن آیندهای روشــن برای مردم
دانســت .عنایتاهلل رحیمی در دیدار با شهردار
و مدیران شــهرداری شیراز ،با تأکید بر اینکه
مدیریت ارشــد فارس همــکاری و همراهی
الزم را با مجموعه شــهرداری شیراز خواهد
داشــت ،گفت :برطرف کردن نیازهای شــهرداری به معنی تســهیل
در خدمترســانی به شهروندان اســت .رحیمی با تأکید بر وجود نگاه
حمایتی نســبت به تمام شهرداریها در استان فارس ،گفت :در استان
فارس هماینک  110شــهر وجود دارد که همه آنها نیازمند حمایت
حاکمیت اســت .وی با بیان اینکه نگاه مدیریت ارشــد استان فارس
به آینده اســت و ورق زدن گذشــته جایگاهی نــدارد ،گفت :با توجه
به اینکه  50درصد جمعیت اســتان فارس در شــیراز زندگی میکنند
در مدیریت شــهری این کالنشــهر باید با تئوری و نظر وارد عمل
شــویم و اقدامات مؤثری انجام دهیم که نتایج آن برای مردم ملموس
باشد.
اســتاندار فارس با بیان اینکه توفیق شــهرداری شیراز بهعنوان
بخشی از بدنه مدیریتی استان در انجام وظایف و خدماترسانی بهمنزله
موفقیت مدیریت ارشد استان تلقی میشود ،بر دوسویه بودن همراهی
و تعامل تأکید کرد .وی با اشاره به فعالیتهای انجامشده در شهرداری
شیراز این اقدامات را مؤثر ارزیابی و خاطرنشان کرد :با توجه به رویکرد
شورای شهر شیراز اقدامات مناسبی بهویژه در حوزه فرهنگسازی انجام
شده است که امیدواریم بیشازپیش ادامه یابد .رحیمی بر لزوم طراحی و
اجرای پروژههای شاخص در شهر شیراز تأکید و اضافه کرد :به نتیجه
رسیدن طرح محور عرفان و ســاماندهی رودخانه خشک ،نمونههایی
از اینگونه پروژههای شــاخص و قابل آدرسدهی است که میتواند
در تاریخ شــهر شیراز ماندگار شود .اســتاندار فارس همچنین با اشاره
به اهمیت بافت تاریخی فرهنگی در شــیراز ،یادآور شد :اقدامات مؤثر
در این بافت ارزشمند میتواند عالوه بر ایجاد زمینه رونق اقتصادی در
شهر ،سبب پایداری مؤلفههای مختلف فیزیکی ،فرهنگی ،اجتماعی و...
خواهد شد .رحیمی با بیان اینکه بیکاری قشر تحصیلکرده و جوان از
معضالت و دغدغههای اصلی حال حاضر در جامعه است ،افزود :بافت
تاریخی شیراز ظرفیت ایجاد بنگاههای مبتنی بر اقتصاد خالق را دارد
و میتواند بخشی از دغدغه اشتغال را ضمن دستیابی به هدف احیای
زندگی در بافت محقق کند.

افزایش سهم اعتبارات فارس
در الیحه بودجه 98
رئ یس سازمان برنامهوبودجه
استان فارس اعالم کرد که به استناد
اعداد و ارقام پیشبینیشده در الیحه
بودجه  ،98ســهم اســتان فارس در
مجمــوع اعتبــارات افزایش یافته
اســت .ساســان تاجگردون با این
توضیح که در فارس از این ظرفیت
استفاده مناسبی شــده که موردی از
آن ،تــاش برای تأمین اعتبار اجرای خط دوم مترو در شــیراز
بوده است ،گفت :در آخرین تماسی که با آقای دکتر بنایی رئیس
مرکز بدهیهای وزارت دارایی داشــتم ،امیدوار هســتیم که تا
هفته آینده برای انتشار اوراق مشارکت ،مجوز الزم به شهرداری
شیراز داده شود .تاجگردون در خصوص وضعیت استان فارس در
الیحه بودجه  98و مقایسه آن با بودجه مصوب سال  ،97ضمن
تأکید بر اینکه در الیحه دولت ،برای فارس ســهمی مناسب از
منابع مختلف پیشبینی شده است ،پیشبینی افزایش کل بودجه
این استان در مقایسه با سایر استانها را مطلوب دانست.
وی با بیان اینکه در الیحه بودجه رشد درآمدهای استان
در مقایسه با میانگین کشوری پائین تر است ،این موضوع را یک
اتفاق خوب ارزیابی و اضافه کرد :در هزینه عمومی سهم استان
فارس از  602میلیارد تومان در ســال  97به  740میلیارد تومان
در ســال  98افزایش یافته که نشاندهنده  22.8درصد رشد و
باالتر از میانگین کشــوری اســت .تاجگردون گفت :اعتبارات
عمرانی استان فارس امســال  613میلیارد تومان بوده که این
عدد در الیحه بودجه ســال  98به  633میلیارد تومان افزایش
یافته است .رئیس سازمان برنامهوبودجه استان فارس تأکید کرد
که از کل  2658طرح ملی نیمهتمام کشــور ،ســهم فارس در
ســال  97تعداد  158طرح بوده اســت ،گفت :در این موضوع
تعداد طرحهــا اهمیتی ندارد بلکه عــدد اعتبار تخصیصیافته
مهم است .او ادامه داد :امسال برای تکمیل این پروژهها بالغبر
 852میلیارد و  300میلیون تومان تخصیص داده شــده بود که
طی  9ماه گذشــته بیش از  80درصد آن جذب شــده اســت.
تاجگــردون با بیان اینکه برای ســال  98تعداد این طرحها به
 159پروژه افزایش یافته اســت ،گفت :عدد پیشبینی شده در
الیحه بودجه ،یک هزار و  84میلیارد تومان اســت .تاجگردون
گفت :هماکنون  3درصد از مالیات ارزشافزوده به شهرداریها
و دهیاریها اختصاص یافته و مدیر مربوطه بر اساس صالحدید
خود این منابع را هزینه میکند ،پیشــنهاد این اســت که نحوه
توزیع این منبع درآمدی در اختیار شورای برنامهریزی استان قرار
گیرد.

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

حکمت اصیل اسالمی را میتوان از آثار خواجوی کرمانی جویا شد.
مکتب ادبی کرمان و فارس اشتراکات فراوانی با هم دارد
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مراسم نکوداشت خواجوی کرمانی در شیراز برگزار شد

خواجودیگرمهمانشیرازنیست؛ صاحبخانهاست
انعقاد تفاهمنامه توسعه روابط فرهنگی بین شهرداریهای شیراز و کرمان

مهشیدالسادات مظلوم
شهردار شیراز در آیین نکوداشت خواجوی کرمانی گفت:
برنامههای مجموعه مدیریت شهری بر این مبناست که دوباره
این فرصت را برای شــیراز فراهم کنیم تــا بر قله فرهنگ و
ادب ایرانزمین بدرخشــد .در این آیین از تمبر یادواره خواجو
نیز رونمایی شــد .حیدر اسکندرپور بازتعریف سرمایههای غنی
ادبی ،فرهنگی و هنری شــیراز را در عرصه مدیریت شــهری
ضروری دانســت و افزود :رویکرد مجموعه مدیریت شهری به
شیراز مبتنی بر داشــتههای غنی ادبی ،فرهنگی و هنری این
شهر با تکیه بر شعار «شیراز باید شبیه شیراز باشد» است ،چون
معتقدیم آنچه شــیراز را از سایر کالنشهرها متمایز میکند نه
ســاختههای فیزیکی بلکه؛ فرهنگ و ادب این سرزمین است.
شهردار شیراز یکی از رویکردهای مجموعه مدیریت شهری را
رویدادمحوری دانست و گفت :با برگزاری رویدادهای فرهنگی
همچون آیین نکوداشت یادروز خواجوی کرمانی تالش داریم
شیراز را به شهر برگزاری رویدادهای فرهنگی ،هنری ،علمی،
آموزشی و گردشگری تبدیل و اقتصاد این کالنشهر را متحول
کنیم .برنامه پنجساله شیراز نیز بر این نقطه کانونی تمرکز دارد
که شیراز به شهر برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی تبدیل
شود.
انعقاد تفاهمنامه توسعه روابط فرهنگی شیراز و
کرمان

اسکندرپور با بیان اینکه پرداختن و معرفی بیشتر بزرگان
میتواند منجر به توســعه پایدار شهری و شکوفایی اقتصادی
شــود ،خاطرنشــان کرد :رویدادســازی و اقتصاد رویدادمحور
بســتری برای معرفی بیشــتر بزرگان شهر اســت؛ لذا شیراز
بهعنوان پایتخت فرهنگ و ادب ایران مفتخر اســت که آیین
نکوداشت خواجوی کرمانی را برگزار کند و درصدد هستیم طی
سالهای آتی این آیین را بهصورت گستردهتر و در سطح ملی و
بینالمللی برگزار کنیم .شهردار شیراز با اشاره به حضور شهردار،
اعضای شورای شهر و جمعی از مدیران شهری کرمان در این
آیین گفت :درصدد هستیم تفاهمنامهای بهمنظور توسعه روابط
فرهنگی شیراز و کرمان منعقد کنیم و روابط این دو کالنشهر
را بیشازپیش بسط دهیم .حیدر اسکندرپور خطاب به حاضرین
در این آیین تأکید کرد :شــیراز با توجه به ارزشهای درونی و
بیرونی ،هماکنون نیز یک هویــت ملی برای ایران و یک نام
بلندآوازه برای جهان اســت و به تمامی نیکاندیشــانی که به
فرهنگ ،تاریخ ،ادب و هنر عشق میورزند ،تعلق دارد .شهردار
شیراز ضمن تشــکر از حضور فرهنگدوستان و هنرمندان در
آیین نکوداشت خواجوی کرمانی عنوان کرد :خواجوی کرمانی
دیگر مهمان شــیراز نیست؛ بلکه خود صاحبخانه است و جزو
داشــتههای غنی این کالنشهر و سرمایه عظیم فرهنگی آن
محسوب میشود .این شهر با خواجوی کرمانی دلپذیرتر شده
و گنجمان ،دیارمان و خاکمان را خواستنیتر کرده است.
آیین بزرگداشت سعدی و حافظ در کرمان برگزار
میشود

شهردار کرمان در این آیین با بیان اینکه مفاخر و نخبگان
هر ســرزمین سرمایههای عظیم اجتماعی آن سرزمین هستند
گفت :وجه تمایز هر شــهر هویت فرهنگی آن است .با توسعه

همکاریهای فرهنگی میتوان در راستای تثبیت و توسعه این
هویت عظیم اقدامهای مناســبی به عمل آورد .ســید مهران
عالمزاده به ظرفیتهای مشــترک فرهنگی شــیراز و کرمان
اشاره کرد و گفت :به دنبال انعقاد تفاهمنامه با شهرداری شیراز
هستیم تا بتوان با افزایش مراودات دو شهر ،نهتنها مراسم یادبود
خواجوی کرمانی ،بلکه آیینهای بزرگداشت دو قله رفیع ادبیات
ایران حافظ و سعدی را همزمان در هر دو شهر برگزار کنیم.
حکمت اصیل اسالمی را میتوان از آثار خواجوی
کرمانی جویا

محمدصادق بصیری معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری کرمان نیز در آیین نکوداشت خواجوی کرمانی وجود
با اشــاره به اینکــه حکمت اصیل اســامی را میتوان از آثار
خواجوی کرمانی جویا شد ،افزود :مکتب ادبی کرمان و فارس
اشــتراکات فراوانی با هم دارد .بصیری این ادیب را بانی ســه
ویژگی مکتب ادبی کرمان و فارس دانست و گفت :با برگزاری
اینگونه مراسم بهجز انجاموظیفهای که ضروری است صورت
گیرد باعث میشــود جوانان با هویت پیشین خود آشنا شوند و
آن را گرامی بدارند.
یادروز خواجوی کرمانی فرصت مغتنمی برای ادای
دین به این شاعر بزرگ است

مدیــر مرکز اســناد و کتابخانه ملی فــارس نیز یادروز
خواجوی کرمانی را فرصتی مغتنم برای ادای دین به این شاعر
بزرگ قرن هشتم دانســت و در بیان چرایی اقامت خواجو در
شــیراز گفت :ارادت و زیارت شیخ امینالدین بلیانی در کازرون
یکی از انگیزههای اصلی هجرت او به سرزمین فارس و شیراز
است .کوروش کمالی سروستانی با بیان اینکه شیراز آن روزگار
نیز شیرا ِز دلنشــین است .افزود :شــیراز آن روزگار شیرازی
پرکرشــمه و ناز ،شیرازی اســت پر تعصب و تساهل ،شیرازی
است که زاهدان آن ،عالمان آن ،بزرگان و البته عاشقان و ...آن
در یک همزیستی پایدار شیراز را شعری ماندگار میکنند .وی
خاطرنشان کرد :مورخان برآنند که در این روزگار خواجو و حافظ
و عبید در محفل ادبی شاه ابواسحاق و شاه شجاع همراهشان
بودهاند و هر ســه آن دو را مدح کردهاند .در این روزگار دوران
کمال و پختگی خواجــو با دوران جوانی و بالندگی حافظ توأم
است .سعدی پیشازاین مکتب ادبی شیراز را بنیان گذاشته بود.
مکتبی که با خواجو تعالی مییابد و با حافظ به اوج میرسد.
روایتی از استاد باستانی پاریزی

مدیر مرکز اســناد و کتابخانه ملی فارس در بیان دومین
نکته چرایی اقامت خواجو در شیراز از استاد باستانی پاریزی یاد
کرد و گفت :مگر میشــود در شیراز بود و در جمع کرمانیان و
در کنار خواجوی کرمانی و یادی از استاد باستانی پاریزی نکرد.
استادی که عاشق کرمان بود و آثار فراوان و درخشانی دارد .روح
طنز اســتاد در همهی آثارشان هویدا است .ایشان کتابی دارند
به نام زیر چلچراغ ،از شعر محلی «زیر چلچراغ تو شاهچراغ (ع)
وعده کردیم» گرفته شــده است .استاد بخش عمدهای از این
کتاب را به حوادث و مسائل تاریخی شیراز و فارسی اختصاص
دادهاند .در صفحه  488و  489همین کتاب مینویسند« :چند
سال پیش یکی از استانداران خوشنام کرمانی در جلسه مطرح

کرد که« :ظلم است که ما شاعری به اسم خواجو داشته باشیم
و استخوانهای او در شیراز دفن باشند!» او گفت« :ما حاضریم
برویم ،با اجازه شیرازیها ،با اره سنگبری امروزی ،محوطه قبر
را ســه متر در سه متر ببریم و با تراکتور آن را به کرمان حمل
کنیم که لطمهای هم به استخوانها و گور و سنگقبر نخورد.
سپس آن را در گودالی به همین عرض و طول در میدان خواجو
در کرمان که محل مجســمه خواجو هم هست ،دفن کنیم».
هرکسی حرفی زد ،مخلص هم اشاره کردم که :ما حق نداریم
چنین کاری کنیم؛ زیرا او ًال ،نبش قبر است و حرام؛ میخواهد
کلنگی باشد ،میخواهد تراکتوری باشد.
ثانی ًا ،این شــاعر کرمانی رفته در تنگ اهللاکبر شیراز و
کنار دروازه قرآن قبر خود را انتخاب کرده و در بهترین نقطه و
درواقع بر ســر کوه خوابیده ـ که یک وقتی آب رکنآباد هم از
کنار آن میگذشــته ـ جایی که سعدی و حافظ هم در آرزوی
آن بودهاند ـ و توفیق نیافتهاند ـ خواجو ،در واقع «لُژ» شــیراز
را گرفتــه و من مطمئنم که شــخص خواجو این نقطه را خود
انتخاب کرده و بســا که روزها و سالها در «بکند» کنار آن ـ
که محل بیتوته و اعتکاف یکی از عرفای روزگار اوست ـ او هم
روزگار خود را در همانجا گذرانده بوده باشد .ثالث ًا ،چیزی که از
همه اینها مهمتر است ،اینکه اینهمه شاعر آمدهاند و رفتهاند ـ
در شیراز .بعضی مثل اهلی و صورتگر و حمیدی کنار قبر حافظ
هم دفن شدهاند؛ بعضی مثل مکتبی صاحب مکتب هم بودهاند؛
اما هیچکدام به پایه خواجو نرسیدهاند .در واقع در شهری که دو
شــاعر اعجوبهی ایران ،مثل قهرمان کوهنوردی ،بر قله افتخار
زبان فارسی و فارس و باالخره شیراز جای گرفتهاند و ششصد
هفتصد سال است که هیچکس جرئت رقابت با آنها را نداشته،
این یک شاعر جلنبر کرمانی است به نام خواجو ـ که توانسته،
نفر ســوم بر ســکوی افتخار در این میدان باشد و هر کس در
شیراز اسم از دو تا دایناسور ادب ،یعنی سعدی و حافظ میبرد،
خودبهخود ناچار ،نفر سوم خواجو کرمانی را هم به زبان میآورد
ـ و این کم افتخاری نیست.
من جای دیگر نوشــتهام که ســعدی و حافظ مثل دو تا
عمارت بلند تجارت جهانی در نیویورک هســتند و خواجو مثل
عمارت امپایر استیت که یک روز آسمانخراش نیویورک بود ـ
و حاال البته سومین ساختمان از نظر بلندی محسوب میشود و
بنابراین خواجو نفر سوم شیراز همچنان خواهد ماند .تا اینکه یک
بنالدن ادبی پیدا شود و دو تا ساختمان جهانی را با هواپیمای
 11ســپتامبر کنفیکون کند .آن وقت البته امپایر استیت هم
مقام اولیه خود را دوباره پیدا خواهد کرد و نفر اول خواهد شــد!
عالوه بر آن ،این اســتخوانها چه چیز به کرمان اضافه خواهد
کرد که امروز آن را نداشته باشد؟ بیخود میگویند :مزار خواجو،
اندر تنگ شــیراز  /به تنگ افتاده است ،اهللاکبر .بلکه بگذارید
اســتخوانهای خواجو که در تنگ اهللاکبر به خواب ابدی فرو
رفتهاند؛ با صدای ارهبرقی خواب آشفته نبینند».
ارکان برگــزاری بزرگداشــت کنگــره جهانی
بزرگداشت خواجو

این پژوهشــگر همچنیــن از بزرگترین حادثه «خواجو
پژوهی» یعنی کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی که
از  23تا  26مهرماه  1370در شــهر کرمان برگزار شد یاد کرد
و گفت :ســه رکن برگزاری این رخــداد فرخنده عبارت بودند

از دانشــگاه شهید باهنر کرمان با حضور زندهیاد دکتر کرباسی
و اســتادان مدبــری و نجمــی و دیگر همکارانشــان ،مرکز
کرمانشناسی با مدیریت فرهیختهگرا جناب گالبزاده و البته
سید حسین مرعشی استاندار جوان کرمان در آن روزگار .کمالی
سروســتانی افزود :من این افتخار داشــتم که در بخش علمی
و اجرایی همایش با ســتاد برگزاری همکاری کنم که حاصل
آن ســه جلد خواجو  1و  2و  3اســت که نخستین مجموعه
مقاالت در مــورد خواجوی کرمانی بود کــه البته همزمان با
کنگره کتابهای ارزشمندی در زمینه «خواجو پژوهی» منتشر
شــد .در این سو نیز در شهرداری شــیراز با مدیریت مهندس
رجا و طراحی معمار صاحب ســبک شیراز ،جناب ایروانیان این
فضای مصفا را میساختند و میآراستند تا در آخرین روز کنگره
مهمانان به زیارت خواجو بیایند و همراه با خواجو شــیراز به او
درود بفرستند و آرامگاهش را غرق گل کنند.
انعقاد تفاهمنامه همکاری بین شهرداری شیراز و
شهرداری کرمان

شــهرداری شیراز و شــهرداری کرمان بهمنظور توسعه
روابط فرهنگی و اجتماعی فیمابین تفاهمنامه همکاری منعقد
کردند .این تفاهمنامه همکاری توسط حیدر اسکندرپور شهردار
شــیراز و سید مهران عالمزاده شــهردار کرمان برای مدت دو
سال امضا شد .تفاهمنامه همکاری شهرداری شیراز و شهرداری
کرمان بهمنظور توسعه روابط فرهنگی و اجتماعی در چهار بند
به امضا رسیده و طی آن مقرر شده است که «طرفین با هدف
فراهم آوردن بستر مناسب برای آشنایی بیشتر شهروندان خود
با آدابورســوم ،آیینها ،فرهنگ ،هنر و صنایعدســتی طرف
مقابل نســبت به برگزاری و حمایت از رویدادهای مشــترک
فرهنگــی و هنری اقــدام کنند ».همچنیــن در یکی دیگر از
بندهای این تفاهمنامه آمده اســت« :با توجه به برخورداری از
ظرفیتهای بیبدیل گردشــگری ،طرفین برنامهریزی الزم را
برای تبادالت گردشــگری انجام خواهند داد ».بر اساس این
تفاهمنامه و با توجه به اهمیت جایگاه خواجوی کرمانی ،شاعر
بزرگ ایرانزمین و ضرورت طراحی و ساخت آرامگاهی در خور
شأن این شاعر گرانقدر ،شهرداری شیراز و شهرداری کرمان
توافق کردند که اقدامات الزم جهت طراحی و ساخت این بنا را
با مشارکت مالی و معنوی انجام دهند.

شهردار شیراز گفت:
با برگزاری رویدادهای
فرهنگی همچون آیین
نکوداشت یادروز خواجوی
کرمانی تالش داریم
شیراز را به شهر برگزاری
رویدادهای فرهنگی،
هنری ،علمی ،آموزشی
و گردشگری تبدیل و
اقتصاد این کالنشهر را
متحول کنیم

،،

،،

شهردار کرمان گفت :به
دنبال انعقاد تفاهمنامه با
شهرداری شیراز هستیم
تا بتوان با افزایش
مراودات دو شهر ،نهتنها
مراسم یادبود خواجوی
کرمانی ،بلکه آیینهای
بزرگداشت دو قله رفیع
ادبیات ایران حافظ و
سعدی را همزمان در هر
دو شهر برگزار کنیم

،،

،،

خواجوی کرمانی دیگر
مهمان شیراز نیست؛
بلکه خود صاحبخانه
است و جزو داشتههای
غنی این کالنشهر و
سرمایه عظیم فرهنگی
آن محسوب میشود.
این شهر با خواجوی
کرمانی دلپذیرتر شده
و گنجمان ،دیارمان و
خاکمان را خواستنیتر
کرده است

،،
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به مناسبت «سهشنبههای بدون خودرو» انجام شد

رکابزنیمدیرانشهریبافرهنگیانشیراز
بهرهبرداری از  22کیلومتر مسیر ویژه دوچرخهسواری در دهه مبارک فجر انقالب اسالمی

ارتقای سالمت عمومی با ایجاد مسیرهای دوچرخهسواری

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز نیز ایجاد مسیرهای
دوچرخهســواری را در جهت تحقق شعار شــهر انسانمحور و ارتقای
سالمت عمومی دانست و گفت :تاکنون استقبال شهروندان از خطوط
ویژه دوچرخهسواری مناسب ارزیابی شده است و با تکمیل فاز نخست
و اجرای فازهای دوم و ســوم شــاهد حضور چشمگیرتر شهروندان در
خطوط ویژه دوچرخهســواری خواهیم بــود .مجتبی زوربخش با تأکید
بر اینکه بــرای ایجاد خطوط ویژه دوچرخهســواری تمامی مســائل
و جوانب حقوق شــهروندی لحاظ شده اســت ،گفت :این خطوط در
معابر عمومی که متعلق به همه شــهروندان اســت ،کشــیده شدهاند.
همچنین پیش از احداث مسیرهای ویژه دوچرخه هماهنگیهای الزم
با شورای ترافیک شهرستان شیراز و مجموعه پلیس راهور انجام شده
است.
لزوم توجه معلمان تربیتبدنی مدارس به نهادینهسازی
فرهنگ دوچرخهسواری

مدیــرکل آموزشوپرورش اســتان فــارس نیز در این مراســم
رکابزنی ضمن تقدیر از شــهرداری شــیراز برای ایجاد خطوط ویژه
دوچرخهسواری اضافه کرد :ایجاد مســیرهای ویژه دوچرخهسواری و
حضور مجموعه آموزشوپرورش در برنامه سهشــنبههای بدون خودرو
به نهادینه شدن فرهنگ اســتفاده از وسایل حملونقل پاک و توسعه
ورزش یاری میرساند .عسکر نجفی با بیان اینکه ضروری است معلمان
تربیتبدنی مدارس به نهادینهسازی فرهنگ ورزش و دوچرخهسواری
توجه ویژهای داشته باشند ،افزود :هماکنون طرحهای مختلفی بهمنظور
ارتقای سالمت دانش آموزان و تشویق آنها به تحرک بیشتر همچون
طرح «پیادهروی از خانه تا مدرســه» در حال اجراست تا شاهد نهادینه
شدن فرهنگ ورزش در بین دانش آموزان باشیم.
شهردار شیراز به همراه جمعی از کارکنان اداره کل آموزشوپرورش
استان فارس به مناسبت «سهشنبههای بدون خودرو» و پاسداشت روز
ملی هوای پاک در خط ویژه دوچرخهســواری این کالنشــهر رکاب
زدند .حیدر اســکندرپور در این برنامه که به همت شورای جوانان اداره
کل آموزشوپرورش اســتان فارس برگزار شد ،گفت :پیام رکابزنی با
فرهنگیان بهعنوان راهبران فکری جامعه این اســت که فرهنگیان با
آموزش ،پرورش و فرهنگسازی میتوانند به مجموعه مدیریت شهری
برای تحقق شعار شهر انسانمحور و شاخصههای آن همچون استفاده
از حملونقل عمومی ،دوچرخهسواری و ...یاری رسانند .وی با اشاره به
بهرهبرداری از هشت کیلومتر خط ویژه دوچرخهسواری در شیراز عنوان
کرد :به مناســبت دهه مبارک فجر انقالب اسالمی  22کیلومتر مسیر
ویژه دوچرخهســواری به بهرهبرداری میرسد .همچنین تالش داریم
طی فازهای بعدی ،مسیر ویژه دوچرخه را در نقاط مختلف سطح شهر
گسترش دهیم تا شاهد استفاده شهروندان از دوچرخه نهتنها بهعنوان
یک وسیله ورزشی بلکه بهعنوان یک وسیله حملونقل پاک و بخشی

از سیستم حملونقل شهری باشیم.
شــهردار شــیراز از همه شــهروندان برای رکابزنی و ورزش
همگانی در خطوط ویژه دوچرخهسواری دعوت کرد و افزود :با گسترش
مسیرهای ویژه دوچرخهسواری و تکمیل این مسیرها برای رفتوآمد از
منزل تا محل کار شــخص ًا از دوچرخه استفاده خواهم کرد .اسکندرپور
از ایجاد ایســتگاههای کرایه دوچرخه در ســطح شهر خبر داد و گفت:
در راستای فراهم کردن زمینه استفاده همه شهروندان از دوچرخه این
ایســتگاهها فعال میشوند .همچنین با همکاری شورای اسالمی شهر
شیراز مقرر شده اســت که این ایستگاهها دوچرخه را به مدت سه ماه
بهصورت رایگان در اختیار شــهروندان قرار دهند .وی با اشاره به نقش
مهم نهادهای متولی در زمینه ترویج و نهادینهســازی فرهنگ استفاده
از دوچرخه در سطح شهر اضافه کرد :ضروری است دستگاههای متولی
زمینههای الزم برای تبدیل دوچرخهســواری به یکی از شاخصههای
شهر شیراز را فراهم کنند .شهردار شیراز اضافه کرد :طبق آمار در سال
 1342سهم دوچرخه از سفرهای درونشهری  35درصد بوده است که

این میزان هماکنون به یکدهم درصد کاهش یافته لذا ضروری است
با برنامهریزی و گســترش خطوط ویژه دوچرخهسواری ،سهم دوچرخه
از سفرهای درونشهری را افزایش دهیم.
ایجاد مسیرهای دوچرخه در مناطق مختلف شیراز

رئیس کمیســیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای اسالمی
شهر شیراز نیز در این مراسم گفت :در راستای شعار مجموعه مدیریت
شهری مبنی بر توسعه شهر انســانمحور اقدام به ایجاد خطوط ویژه
دوچرخهسواری در ســطح کالنشهر شــیراز کردهایم .هماکنون فاز
نخســت مسیر دوچرخهسواری ایجاد شده اســت و درصدد هستیم در
مناطق مختلف شــهر شیراز این مســیرها را ایجاد کنیم تا شهروندان
بتوانند از دوچرخه بهعنوان یک وســیله حملونقل برای تردد در سطح
شهر اســتفاده کنند .نواب قائدی خاطرنشــان کرد :همراهی و حضور
شــهروندان در خطوط ویژه دوچرخهســواری تأثیر مثبتی بر توســعه
فرهنگ دوچرخهسواری و استفاده از حملونقل پاک دارد.

معاون خدمات شهری شهرداری شیراز خبر داد

آماده کردن مکانهایی برای صیانت از معتادان
معاون خدمات شــهری شــهرداری شــیراز اعالم کرد :بنا به
گزارش کالبدشــکافی و پزشــکی قانونی ،علت مرگ بانوی معتاد
کارتنخواب زیادهروی در مصرف مواد مخدر بوده است نه یخزدگی
به دلیل ســرما .به گزارش پایگاه اطالعرســانی شــهرداری شیراز،
محمدرضا محمدحسنپور در صحن علنی شورای شهر شیراز ضمن
ارائه گزارش در خصوص اتفاق فــوت یک بانوی معتاد متجاهر در
تاریخ  ۹دیماه گفت :خانمی که  ۹دیماه فوت شــد اهل کرمانشاه
بود و متولد ســال  ،۱۳۴۰او  ۶۰بار جذب شــده و  ۷مرتبه به کمپ
ترک اعزام شده بود ،نامبرده دو بار زندان رفته و چند مرحله مشاوره
داشته اســت که متأسفانه مجدد به اعتیاد روی آورده بود .وی علت
مرگ بانوی معتاد کارتنخــواب را زیادهروی در مصرف مواد مخدر
عنوان کرد و افزود :طبق گزارش کالبدشــکافی و پزشــکی قانونی،
نامبرده به دلیل اوردوز و زیادهروی در مصرف مواد مخدر فوت شده
و شایعه مرگ به دلیل یخزدگی و سرما شده صحیح نیست.
معاون خدمات شهری شهرداری شیراز در خصوص عدم ایجاد
گرمخانه در سطح شهر شیراز گفت :با توجه به اینکه من سال گذشته
تقریب ًا در همین ایام مسئولیت پذیرفتم ،بنابراین به دلیل نزدیکی به
ایام نوروز مجبور بودیم تماموقت خود را مصروف بحث اســتقبال از
مهمانان را داشته باشــیم ،بالطبع برای رسیدگی به امور دیگر هیچ
فرصتی باقی نمانده بود .محمد حسنپور با اظهار خوشحالی از ایجاد
حساسیت عمومی در خصوص مسئله فوق که موجب پیگیری بیشتر
و بهتر امور میشــود ،افزود :اداره آسیبهای اجتماعی ما بر اساس
قانون در ســال  ۷۶شــکل گرفته اســت و تالش داشتیم امسال از
بحث مدیریت چه نرمافزاری و چه در بخش سختافزاری ،کارهایی
انجام شــده که بینظیر است .وی با بیان اینکه در بحث پیشگیری
آســیبهای اجتماعی با معاونت فرهنگی شــهرداری تداخل داریم،

افــزود :در حال حاضر در این خصــوص فعالیت خود را حول محور
کارهای فرهنگی متمرکز کردهایم.
محمدحســنپور با تأکید بر اینکه برای مدیریت آســیبهای
اجتماعی باید همه دستگاهها پای کار بیایند تا کار انجام شود گفت:
در بحث پیشــگیری تمام کار دست ما نیست ،بهعنوانمثال یکی از
عوامل بیکاری و مســائل اقتصادی است که ریشه در جاهای دیگر
دارد .معاون خدمات شــهری شهرداری شــیراز پدیده مواد مخدر را
امــری پیچیده عنوان کرد و ادامــه داد :در بحث گرمخانهها و افراد

معتاد مشــکل داریم که حاضر نیســتند در آنجا حضور پیدا کنند و
از طرفی هیچکس هم حاضر نیســت کنار خانهاش گرمخانه شکل
بگیرد .محمدحسنپور اعتقاد دارد که برای پایین آوردن آسیبهای
اجتماعی باید از مقطع کودکی کار کرد و میافزاید :در این خصوص
برنامههای متنوعی تدارک دیدهایم برای کودکان کار که تا حدودی
هم موفق بودهایم و شادابی این افراد در پی داشته است .وی کارهای
فرهنگی انجام شده در خصوص آسیبهای اجتماعی را مؤثر دانست

تکمیل فازهای دوم و ســوم مســیر دوچرخهسواری در
دستور کار

بر اســاس این گزارش ،فاز نخســت مســیر دوچرخهســواری
کالنشــهر شــیراز حدفاصل پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی تا باغ
عفیفآباد و پارک بعثت در حال اجراست .مسیرهای دوچرخهسواری بر
اســاس برنامهریزی طی سه فاز در محدوده مرکزی شهر اجرا میشود
که در فاز اول حدفاصل پایانــه نمازی تا باغ عفیفآباد و پارک بعثت،
و فازهای دوم و ســوم در هسته مرکزی شــهری اجرایی خواهد شد.
طبق برنامهریزیهای صورت گرفته فاز نخست مسیر دوچرخهسواری
با طول بالغبر  8کیلومتر در مســیرهایی همچون ایستگاه مترو شهید
آوینی تا تقاطع عفیفآباد ،خیابان شهید مجتبی آقایی ،چهارراه مالصدرا
تا میدان سنگی ،بلوار شــهید بهشتی ،خیابان شهید مصلینژاد و ...نیز
گسترش مییابد .درصورتیکه کلیه مســیرهای ویژه دوچرخهسواری
شــیراز به طول  23کیلومتر اجرا شود ،میتوان از آن بهعنوان یکی از
کاملترین و کالنترین پروژههای توســعه خطوط دوچرخهسواری در
بین کالنشهرهای کشور نام برد.

تقویت جایگاه مجموعه مدیریت
بحران در دستور کار مدیریت شهری

و افزود :در حوزه ورزش ،با همکاری جانبازان ورزشــکار در رشــته
بســکتبال اقداماتی انجام شده که با استقبال بسیار خوبی روبرو شد.
معاون خدمات شــهری شهرداری شیراز از آماده کردن مکانی برای
صیانت از معتادین اشــاره کرد و گفت :موضوع صیانت و نگهداری
معتادین و رسیدگی بعد از ترک اعتیاد بسیار مهم است لذا شهرداری
بهزودی مکانهایی برای مدیریت این موضوع آماده میکند.
آمادهباش شهرداری شیراز برای بارشهای زمستانی

معاون خدمات شــهری شهرداری شــیراز همچنین در خبری
دیگر گفت :نیروهای شــهرداری شیراز آمادگی کامل برای مواجهه
با بارش رحمت الهی و همچنین رفع مشــکالت ناشی از بارندگی را
دارد .محمدرضا محمدحســنپور افزود :با توجــه به اینکه در فصل
زمستان بارش رحمت الهی به نسبت بیشتر خواهد شد تمام مقدمات
الزم از جمله نیروی خدماتی ،نیروی تأسیســاتی و عوامل انســانی
برای بارش باران و برف اندیشــه شده است .وی با بیان این مطلب
که در بارندگیهای اخیر شــاهد آبگرفتگی کمتری در سطح شهر
بودیم ،ادامه داد :الیروبی تمام جداول ،رودخانه و معابری که احتمال
آبگرفتگی وجود دارد از پیش از آغاز فصل بارندگیها انجام شــده
است .محمد حســنپور تصریح کرد :تعداد بسیار کمی از شهروندان
متأســفانه با پرتاب و گذاشتن زباله در خیابان باعث گرفتگی جداول
میشــوند که در نتیجه منجر به آبگرفتگــی و ایجاد زحمت برای
دیگر شــهروندان خواهند شد و با رعایت چنین مواردی در بسیاری
از نقاط مشــکل آبگرفتگی نخواهیم داشت .معاون خدمات شهری
شهرداری شیراز اظهار کرد :از شهروندان میخواهیم که اگر در زمان
بارندگی در نقاطی مشــکالتی ایجاد شده که از دید ما پنهان مانده
حتم ًا با شماره  137تماس گرفته و اطالع دهند.

مدیر اداره مدیریت بحران شــهرداری شیراز در دیدار با شهردار
منطقه  9گفت :بر اســاس تصمیمات گرفتهشده در سازمان مدیریت
بحران و پدافند غیرعامل کشــور و با توجه بــه منویات مقام معظم
رهبــری ،ایجــاد و تقویت مدیریــت بحران و پدافنــد غیرعامل در
سازمانها و دستگاههای دولتی و شــهرداریها در دستور کار است.
رحیم جوکار ضمن تشــریح اهمیت موضوع مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل افزود :زمان آن رسیده تا با همکاری و تعامل کلیه دستگاهها
نســبت به راهانــدازی و اجرایــی کردن مصوبــات ابالغی گامهای
اساسیتری برداشته شود که نتیجه آن آمادهسازی و هماهنگی کلیه
دســتگاهها را در برابر مخاطرات احتمالی و کاهش خســارت وارده
خواهد بود .شــهردار منطقه  9نیز در این دیــدار تأکید کرد :مدیریت
بحران در شهرداری باید اســتقالل عمل داشته باشد و مستقیم ًا زیر
نظر شــهردار فعالیت کند .فرزاد میرزایی در خصوص اختصاص زمین
و احداث انبار مدیریت بحران در محدوده شــهرداری منطقه نه اعالم
آمادگی کرد و خواســتار همکاری با مجموعه مدیریت بحران جهت
فراهم کردن زمینههای الزم برای تحقق این موضوع شد.
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از ویژگیهای شــصت و نهمین
جلســه علنی شــورای پنجم گزارش
دو معاون شــهردار (محمدرضا محمد
حسین مالکی حســنپور و مجتبــی زوربخــش) و
همچنین قرائت ســه نطــق پیش از
دســتور توسط نوذر امامی ،قاسم مقیمی و علی ناصری
بود که گزارش معاون خدمات شــهری شهردار شیراز
درباره جزئیات آماری حادثه مرگ یک زن کارتنخواب
در شــیراز با تائید ســید احمدرضا دستغیب رئیس شورا
همراه شــد .معــاون حملونقل و ترافیک شــهرداری
شیراز هم در گزارش خود از قرار گرفتن موضوع ایجاد
تاکسی اینترنتی و تشــکیل کمیته کاهش تصادفات و
مناسبسازی فضا برای معلوالن در سرلوحهی اقدامات
این معاونت خبر داد .از دیگر ویژگیهای جلســه علنی
شصتونهم شــورای اسالمی شهر شیراز اعالم ساعت
تأخیــر و یا حضور بهموقع اعضای شــورا بود که برای
نخستین بار در تاریخ جلسات علنی این پارلمان شهری
شیراز اتفاق افتاد.
پسازآن کــه محتویات یک الیحه شــهرداری
درباره پرداخت  70میلیون تومان بخشی از دیه موضوع
دادنامه محمدعلــی فرجی از کارکنان شــهرداری به
دادگستری توسط سینا بنیزمانی عضو شورا و اسماعیل
ارزانی قائممقام شــهردار شیراز توضیح داده شد و مورد
تصویب قرار گرفت .سه دســتور کار دیگر شامل طرح
دســتورالعمل جذب و نگهداشــت کارشناسان حقوقی
رئیس کمیسیون اقتصاد و ســرمایهگذاری شورای
پنجــم بــاور دارد برگــزاری رویدادهای بــزرگ ملی و
بینالمللی بهمنظور کســب درآمد برای شــهر در اقتصاد
شــهری بســیار مؤثر و نیازمند اجرای برنامههای مدون
است .ســینا بنیزمانی در گفتوگو با شــهرراز یادآوری
میکنــد که شــهرداری به ســمت تمرکز بــر تعریف
فرصتهای ســرمایهگذاری در حوزه گردشگری و نه در
حوزههای تجاری و غیره ســوق داده شده است تا از این
طریق به رونق گردشگری کمک کنیم .وی تأکید میکند
که ســرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری
ســرمایهگذاری وقتی باعث افزایش رونق میشــود که
پروژه سرمایهگذاری تعریفشــده ازلحاظ شاخص بودن
فراتر از شــهر شیراز باشــد؛ زیرا ورود گردشگران ملی و
بینالمللی به شیراز برای بازدید از این پروژهها باعث ورود
نقدینگی به شهر شیراز میشود و آورده قابلتوجهی برای
اقتصاد شــهری خواهد داشت .این عضو شورای شهر به
پرســشهای روز دیگری که در این گفتوگو مطرح شد
با روز باز پاســخ داد که مجموعه این پرشش و پاسخ به
محضر مخاطبان نشریه عرضه شده است.
به نظر شــما شیراز ظرفیت برگزاری چه نوع
رویدادهای بزرگ ملــی و بینالمللی بهمنظور
کســب درآمد برای شــهر را دارد؟ برگزاری
رویدادهای بزرگ گردشگری چگونه میتواند
به اقتصاد شهر کمک کند؟

برگــزاری رویدادهای بــزرگ ملــی و بینالمللی
بهمنظور کسب درآمد برای شهر در اقتصاد شهری بسیار
مؤثــر خواهد بود اما تاکنون برنامــه مدونی درباره یک
رویداد در سطح بینالمللی در شیراز به ما ارائه نشده است.
آیا در کمیســیون اقتصاد و ســرمایهگذاری
شورای شهر ،توجه به اقتصاد گردشگریمحور
نیز در دستور کار قرار دارد؟

در کمیســیون بحث شــده و درواقع فرصتهای
ســرمایهگذاری کــه روی آن تأکید داریم و شــهرداری
را به آن ســمت بردهایم؛ فرصتهای ســرمایهگذاری در

صدای شهر

«شهرراز» از شصتونهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر شیراز از گزارش میدهد

تصویب طرح مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری
شــهرداری شــیراز ،الیحه نحوهی محاســبه عوارض
پروانه ســاختمانی اراضی معوض  ۱۲۰هکتار از پالک
ثبتی  ۱۳تحت عنوان پروژه کســری و بررســی ادامه
طرح مدیریت تعــارض منافع عمومی در شــهرداری
شــیراز موردبررســی قرار گرفت .به گزارش شــهرراز
در این جلســه که به ریاست ســید احمدرضا دستغیب
ادامه یافــت ،طرح اعضای کمیســیون برنامه ،بودجه،
حقوقی امالک شــورا در خصوص دســتورالعمل جذب
و نگهداشــت کارشناسان حقوقی شهرداری شیراز پس
از توضیح ســینا بنیزمانی مبنی بر اینکه طرح مذکور
در راســتای آموزش و تقویت تــوان حرفهای کارکنان
اداره کل حقوقی شــهرداری توسط اعضای کمیسیون
برنامهوبودجه ،حقوقی و امالک ارائهشــده و همچنین
مباحثــات ســیروس پاکفطرت ،نواب قائدی و ســید
عبدالرزاق موســوی دراینباره ،طرح در پی رأیگیری
اعضای شــورا برای بررسی بیشتر به کمیسیون مذکور
ارجاع شد.
بنیزمانی در این رابطه به خبرنگار شهرراز گفت:
این فع ً
ال طرحی اســت که در کمیسیون برنامهوبودجه
تهیه شده و در صحن اعالم وصول شد که به کمسیون
مذکــور بازگشــت تا با حضــور مشــاورین و مدیران

شهرداری بررســی بیشتری روی آن صورت گیرد .این
طرح در صورت تصویب کمیسیون برای تصویب شورا
به صحــن بازمیگردد .الیحه دیگر شــهرداری مبنی
بر نحوهی محاســبه عوارض پروانه ساختمانی اراضی
معوض  ۱۲۰هکتار از پالک ثبتی  ۱۳تحت عنوان پروژه

سرمایهگذاران
بخش خصوصی که
در حوزه گردشگری
ســر ما یهگذ ا ر ی
میکنند ،وقتی باعث
افزایش رونق میشوند که پروژه سرمایهگذاری که تعریف
میکنند ازلحاظ شــاخص بودن فراتر از شهر شیراز باشد
اگر در ســطوح ملی و بینالمللی شاخص باشد ،طبیعت ًا در
سطح ملی و بینالمللی گردشــگرانی برای بازدید از این
پروژهها وارد شیراز خواهند شــد و این ورود گردشگران
باعث ورود نقدینگی به شــهر شــیراز میشــود و آورده
قابلتوجهی برای اقتصاد شــهری خواهد داشت .اگر این
پروژهها فراتر از شیراز شاخص نباشند ،کمکی به اقتصاد
شهری نمیکنند.
مدیریت شــهری چگونه میتوانــد از این
سرمایهگذاریها حمایت کند؟

مدیریت شهری در این راستا میتواند با تسهیلگری

کســری هم پس از ارائه نقطه نظرات ابراهیم صبوری،
ســیروس پاکفطرت ،نــوذر امامی و ســید احمدرضا
دستغیب برای بررسی کارشناسی به کمیسیون مشترک
متشکل از برنامهوبودجه و شهرسازی و معماری ارجاع
شد .همچنین در باقیمانده وقت جلسه علنی ادامه طرح
مدیریت تعارض منافع عمومی در شــهرداری بررسی و
تصویب و درنتیجه مقرر شد که این طرح جهت ویرایش
و بررســی نهایی به کمیسیون تلفیق ارجاع تا در جلسه
علنی آینده تصمیم نهایی درباره آن گرفته شود.

و ارائه مشوقها به سرمایهگذاری کمک کند .تسهیلگری
یعنی اینکه ســرمایهگذار بخــش خصوصی برای ایجاد
پروژهها به یک ســری مجوزها از مدیریت شــهری نیاز
دارد .مدیریــت شــهری فرایند صدور ایــن مجوزها را
آســان کند و البته کارهایی هم تاکنون صورت گرفته و
از بابت تشویق ســرمایهگذاران هم ما بیش از یک سال
است شــهرداری را مکلف کردیم که الیحه تشویقی در
حوزه ســرمایهگذاری
در حوزه گردشــگری
ارائه کنــد .چندین بار
هم پیگیــری کردیم
اما هنــوز ســازمان
ســرمایهگذاری ایــن
الیحه را بــه ما ارائه
نداده است.
طرح دستورالعمل
جذب و نگهداشت
کارشناسان حقوقی
شهرداری که شما نیز بر آن توضیح و تفسیری
در جلسه علنی شــصتنهم ارائه کردید ،چه
محتوایی دارد؟

این فع ً
ال طرحی است که در کمیسیون برنامهوبودجه
تهیه شــده و در صحن اعالم وصول شد که به کمسیون
مذکور بازگشت تا با حضور مشاورین و مدیران شهرداری
بررســی بیشــتری روی آن صورت گیــرد .این طرح در
صورت تصویب کمیســیون برای تصویب شورا به صحن
بازمیگردد و در این رابطه هنوز مصوبهای در کار نیست.
مهلتی که برای ارائه برنامه پنجساله و بودجه
سال  98شــهرداری به شورا تعیین شده چه
زمانی است؟

قرار اســت در دیماه برنامه پنجساله و ماه بعد هم
بودجه  98به شورا ارائه شود.
برای فاینانس قطار شهری چه اتفاقی افتاد؟

آن موقع که در صحن مصوب شــد به شــهرداری
مجوز دادیم که برای دو هــزار میلیارد تومان فاینانس با
طــرف معلوم مذاکره کند و اگر مذاکره به نتیجه رســید
قرارداد ببندد و چنین نبود که قرارداد آمادهای باشــد که
شــورا آن را تائید کند .البته میدانم کــه این مذاکره در
جریان اســت و ممکن اســت به توافق برسند یا نرسند.
غیرازآن هم شهرداری شــیراز  600میلیارد تومان برای
قطار شــهری مجوز انتشــار اوراق مشــارکت گرفته که
پروســه اداری آن در حال انجام اســت و اگر نهایی شود
اواخر امسال یا ابتدای سال آینده باید این اوراق مشارکت
منتشر شود.
با توجه به ســفر اخیر مشاور رئیسجمهور و
دبیر شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور
اعالم موضوع ایجاد سه هزار اشتغال در منطقه
ویژه اقتصادی شــیراز در جریان این سفر ،آیا
شهرداری مشارکتی در سهام این منطقه دارد؟

مقامی که آمده بود مربوط به مناطق ویژه اقتصادی
ویژه بود و مقداری از ســهام منطقه ویژه اقتصادی شیراز
مربوط به شــهرداری اســت که در هیئتمدیره آن یک
نماینده دارد.

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز گفت :از هر
حرکت مردمی برای مقابله با بحرانهای غیرمترقبه
حمایت میکنیم.
بــه گزارش روابــط عمومی و امــور بینالملل
شورای اسالمی شهر شیراز ،سید احمدرضا دستغیب
در دیــدار مدیرعامــل جمعیت هاللاحمر اســتان
فارس گفت :نقش هاللاحمر به دلیل بهرهگیری از
نیروهای مردمی بیبدیل است .وی با اشاره به نقش
سازمان آتشنشانی شهرداری شیراز در امدادرسانیها
خاطرنشــان کرد :نفوذپذیــری هاللاحمر به دلیل
وجود جامعه داوطلبی در جامعه بسیار بیشتر از دیگر
نهادهای امدادرسان است .دستغیب ابراز کرد :شورای
اسالمی شهر شیراز نیز بهعنوان نهاد مردمی آمادگی
همراهی و همکاری با هاللاحمر را دارد .دستغیب با
استقبال از طرح استقرار پایگاه کوهستانی هاللاحمر
در پارک دراک گفت :به شهردار شیراز توصیه کردم
حتم ًا با نگاه مســاعد محلی را جهت اســتقرار گروه
امداد و نجات کوهســتان در اختیار هاللاحمر قرار
دهد.

کنار نهادهای امدادرســان به مردم القا میکند .وی
با بیان اینکه هاللاحمــر از نهادهای امدادی بهروز
اســت ،افزود :هاللاحمر همواره در امدادرســانیها

،،

شهرداری شیراز 600
میلیارد تومان برای قطار
شهری مجوز انتشار اوراق
مشارکت گرفته که پروسه
اداری آن در حال انجام
است و اگر نهایی شود
اواخر امسال یا ابتدای
سال آینده باید این اوراق
مشارکت منتشر شود

،،

قصه  300میلیون تومانی که شایع شده است
شــورا به یکی از خبرگزاریهای دولتی جهت
تبلیغات داده تا چه انــدازه مقرون به حقیقت
است؟

این تنها یک شایعه اســت و کوچکترین بهرهای
از واقعیت ندارد .حتی هزار تومان هم از ما گرفته نشــده
اســت .در این ادعا دو نکته وجود دارد .اول اینکه نهتنها
کمیسیون ســرمایهگذاری بلکه هیچ کمیسیونی در شورا
بودجــه ندارد .دوم اینکه ما نمیتوانیم به رســانه دولتی
پول بدهیم.

تأکید رئیس شورای اسالمی شهر شیراز بر تقویت گروههای مردمی امدادرسان
سیروس پاکفطرت عضو شورای اسالمی شهر
شیراز نیز گفت :اهمیت احساس امنیت از خود امنیت
کمتر نیســت و وجود هاللاحمــر حس امنیت را در

،،

،،

تمرکز بر تعریف فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری

بــه نظر شــما فعاالن اقتصــادی در بخش
خصوصی چگونه میتوانند با ســرمایهگذاری
بخــش
در
گر د شــگر ی ،
افزون بر کسب
درآمــد موجب
رونقبخشی به
اقتصاد شهری
نیز شوند؟
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طرح مدیریت تعارض
منافع عمومی در
شهرداری بررسی و
تصویب و درنتیجه مقرر
شد که این طرح جهت
ویرایش و بررسی نهایی
به کمیسیون تلفیق ارجاع
تا در جلسه علنی آینده
تصمیم نهایی درباره آن
گرفته شود

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورا در گفتوگو با «شهرراز» عنوان کرد

حوزه گردشــگری اســت ،یعنی تمرکز بر این است که
فرصتهای ســرمایهگذاری در حوزه گردشگری تعریف
شــوند نه در حوزههای تجــاری و غیره که از این طریق
میتوانیم به رونق گردشگری کمک کنیم.

5

پیشگام اســت .پاکفطرت از پارک دراک بهعنوان
یک ظرفیت گردشــگری و تفریحی جدید در شیراز
یاد کرد و خواســتار تسریع در استقرار پایگاه امدادی
هاللاحمر در کوه دراک شد.
مدیرعامل هاللاحمر استان فارس نیز گزارشی
از فعالیتهــای این جمعیت در شــیراز ارائه کرد و
گفت :ایجاد یک اردوگاه آموزشــی و تفریحی ،ایجاد
پایگاه کوهســتانی دراک و تدوین نقشه خطرپذیری
شهر شــیراز ازجمله اولویتهای جمعیت هاللاحمر
در شیراز است .حسین درویشی با بیان اینکه توسعه
و تجهیز هاللاحمر شــیراز در دستور کار قرار گرفته
است ،افزود :شهر شــیراز به دلیل شرایط ویژه یک
کالنشــهر به تدوین نقشــه خطرپذیــری نیازمند
اســت .وی افزود :در مناطق قدیمی و با فشــردگی
جمعیت الزم اســت آمادگی مقابله با هرگونه حادثه
غیرمترقبهای با مشــارکت مردم داشته باشیم .وی از
شورای شهر و شهرداری شیراز خواست برای تدوین
نقشه خطرپذیری شهر شیراز با هاللاحمر همکاری
کنند.

،،

مدیریت شهری میتواند
با تسهیلگری و ارائه
مشوقها به سرمایهگذاری
کمک کند؛ یعنی فرایند
صدور مجوز برای ایجاد
پروژههای سرمایهگذار
بخش خصوصی را آسان
کند

،،
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صدای شهر
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به دعوت عضو شــورای اسالمی شهر شیراز ،اولین جلسهی
بررسی دستورالعمل شهر دوستدار کودک برای نخستین بار در شهر
شیراز کلید خورد .به گزارش روابط عمومی و امور بینالمللی شورای
اسالمی شهر شــیراز ،به دعوت لیال دودمان اولین جلسه رسمی
کارگروه شهر دوســتدار کودک در معاونت معماری و شهرسازی
با حضور مشاور امور بانوان اســتانداری ،مدیرکل کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان فــارس ،معاون فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری ،معاون شهرســازی و معماری ،نماینده معاون
حملونقل و ترافیک شــهرداری ،مدیرکل شهرسازی شهرداری،
نماینده آموزشوپرورش و مشاوران معماری و شهرسازی برگزار
شــد .لیال دودمان با ارائه توضیحاتی درباره شهر دوستدار کودک
گفت :نخستین همایش شهر دوستدار کودک در اصفهان بهعنوان
یکی از شهرهای پایلوت شهر دوستدار کودک برگزار میشود که
در این همایش دوروزه سخنرانان ،نظرات خود را ارائه میکنند تا
پس از بررســی و جمعآوری ،این نظرات در شهر دوستدار کودک
گنجانده شــود .دودمان با اشاره به عضویت در کارگروه کشوری
شــهر دوســتدار کودک ادامه داد :با پیگیری انجامشده مقرر شد
دومین همایش شــهر دوستدار کودک در شــیراز برگزار شود که
بــه همین منظور نیازمند همفکری ،همراهی و تشریکمســاعی
متولیان امر کودک حاضر در این کارگروه هســتیم تا بتوانیم قدم
مثبتی برای شهر برداریم.
عضو شــورای اسالمی شهر شیراز اظهار کرد :شهرها بیشتر
برای بزرگترها ســاخته میشــود و به معلوالن و کودکان توجه
نمیشود .دودمان خاطرنشان کرد :این شورا مدعی انسانمحوری
و توجه به رشد و پرورش کودک و ساختن نسل سالم برای آینده
کشور اســت؛ بیشــک با این ادعا نمیتوانیم تنها به بزرگترها
توجه کنیم و آســایش و آرامش کودکان در شهرها از بعد روانی،
اجتماعی و شهرسازی را نادیده بگیریم .وی از بررسی دستورالعمل
وزارت کشور برای شهرهای دوستدار کودک در استان فارس خبر
داد و افزود :کارگروه ویژه شهر دوستدار کودک به ریاست معاون
شهرســازی و معماری شــهرداری و با حضور مشاور امور بانوان
اســتانداری ،مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
فارس ،معاون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شــهرداری ،معاون
شهرســازی و معماری ،معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری،
مدیرکل شهرســازی شــهرداری ،نماینــده آموزشوپرورش و
مشــاوران معماری و شهرســازی تشکیل شــد تا آییننامه شهر
دوستدار کودک را با برنامه زمانبندی برای اجرا تدوین کند.
دودمان با اشاره به تشکیل پنج جلسه با مشاوران ،از اجرایی
کردن اولین جلسه دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر شهر کودک
در شــهر شیراز خبر داد و افزود :این دســتورالعمل در کمیسیون
معماری و شهرســازی نیز بررسی شــد تا مواردی را که سازمان
شــهرداریها پذیرفتهاند که اجرایی کنند مشــخص شود .عضو
کارگروه کشوری شــهر دوســتدار کودک ادامه داد :در سپتامبر
 ۲۰۰۰میالدی خانه جهانی شــهرهای دوســتدار کودک ()CFC
ایجاد شــد تا این مکان مرجعی برای حمایت از کودکان و رشــد
شهرهایی باشد که کودکان دران زندگی میکنند.
وی افزود :اساســنامه این مرجع بر  ۳ماده اصلی تحقیقات
میدانی و نوآوری از ســوی دولت محلی در راستای احقاق حقوق
کودکان ،گســترش یک شبکه بر اســاس اطالعات کودکان در
راســتای ایجاد شــهر ایدهآل آنان ،حمایت از گسترش نشریات
و ترویج و توســعه شــهرهای دوســتدار کودک در مراکز محلی
و جهانی بر اســاس معیارها و اســاسنامه سازمان ملل متحد در
راستای توسعه شهرهای دوســتدار کودک تأکید دارد .وی هدف
از ایجاد شــهر دوستدار کودک را ایجاد بسترهای الزم برای بروز
اســتعدادها و خالقیتهــای کودکان و نوجوانان در شــهر ،ارتقا
جایگاه ملی و بینالمللی شــهرهای کشــور بهویژه کالنشهرها

نخستین جلسه تدوین دستورالعمل شهر دوستدار کودک در شیراز برگزار شد

مأموریت :تالش برای ارتقای کیفیت زندگی کودکان در شهر
در حوزه شهر دوستدار کودک ،توســعه ،نظارت ،استانداردسازی،
سطحبندی و نظاممندســازی فضاهای فعالیتی کودکان در شهر،
زمینهسازی و تشــویق مشــارکت کودکان در مدیریت شهری،
برنامهریزی و طراحی شهری برشمرد.
دودمان ادامه داد :تأمین امنیت و ایمنی بهمنظور حضور فعال
و بانشاط همه کودکان و نوجوانان در شهر و افزایش فرصتهای
شــادی و مالقات کودکان با یکدیگر در شهر و محالت شهری،
کمک به ارتقا سالمت جســمی و روانی کودکان ،ایجاد انگیزه و
تکریم و حمایت از ســازمانها و فعاالن حوزهی شــهر دوستدار

ساخت و برنامهریزی شهری شهر دوستدار کودک اهمیت بسزایی
دارد .دودمان افزود :درخواست برای ایجاد شهر دوستدار کودک،
ریشه در شناخت این موضوع دارد که شهرها خانههایی بهمنظور
افزایش حمایت از حقوق کودکان هســتند یا اینکه اگر شهرهایی
ایده آل کودکان نباشــند دولتهایی دارند که اقدامات اندکی در
این زمینه انجام میدهند.
عضو شــورای اسالمی شهر شیراز ادامه داد :دولتها به این
نتیجه رسیدهاند که مکان شــهری یک ارتباط دوسویه با ادراک
کودک ،رفتــار و تکالیف دارد ،بهگونهای کــه کودک برای آنکه

کودک ،توسعه و ارتقای کیفی بازیکده یا فضاهای بازی مطلوب
برای کودکان در شــهرها از دیگر اهداف شــهر دوستدار کودک
اســت .عضو شورای اسالمی شهر شیراز همچنین مأموریت شهر
دوســتدار کودک را تالش برای ارتقا کیفیت زندگی کودکان در
شــهرها مبتنی بر ارزشهــای بومی و با تأکید بر ابعاد رشــدی
کودکان (شــامل رشد شناختی ،جســمانی ،اجتماعی ،هیجانی و
معنوی) و پــرورش خالقیتهای آنها عنوان کــرد .وی افزود:
مفهوم شهر دوســتدار کودک این اســت که دولتمردان چگونه
شــهرها را بر اســاس عالیق کودکان اداره کنند که دران حقوق
اساســی کودکان مانند ســامت ،امنیت ،حملونقــل ،حمایت،
فعالیت ،ا موزش و فرهنگ آنهــا موردتوجه قرار گیرد .دودمان
خاطرنشــان کرد :شهر دوستدار کودک تنها یک شهر خوب برای
کودکان نیســت بلکه شهری است که بهوسیلهی کودکان ساخته
میشود.
وی با بیان اینکه تصویب معاهده حقوق کودک در راســتای
ســاختارمند کردن حقوق کودکان و بررســی نقــش کودکان در
روند توســعه پایدار انجام شــد ابراز کرد :برگزاری اجالس زمین
دســتور کار قرن  ،۲۰اجالس شــهر ،حقوق کودکان و اســکان
بشر ،شــهرداران حامیان کودک نمایانگر انجام فعالیتها در سه
حوزه شهری شامل ایجاد بســتر برای فعالیت کودکان ،ایمنی و
بهداشــت آنان ،نگرش احساس مثبت از خود و ایجاد فضای شاد
و ســبز اســت که در همهی این فعالیتها مشارکت کودکان در

مکان ارزشــی و عاطفی را درک و وابســتگی به کشور و جامعه
داشته باشــد بایدان مکان خواستهها و نیازهای او را برآورده کند
تا بتواند با فعالیتهایی که در این شــهر دارد احساس تعلقخاطر
پیدا کند و شــهر را دوســت داشــته باشــد .دودمان با اشاره به
بازی کودکان در کوچه و با همســایه در شــهرهای ایران افزود:
باوجوداین فضا تعلقخاطر کودکان به شهر بیشتر بود ،زیرا نوعی
فعالیت ،بازی و فضای ادراک به آنها میداد ولی اکنون کودکان
به شهر فعلی تعلقخاطر ندارند.
وی خاطرنشــان کرد :پژوهشــگران بر نقش محیط زندگی
کودک و امکانات محیط برای تحرک آزاد و مســتقل ،گسترش
مهارتهای بدنی و ایجاد پیوندهای روحی بهعنوان موارد ضروری
در رشد تأکید دارند .عضو کارگروه کشوری شهر دوستدار کودک
گفت :اصولی که در معماری ســنتی در شــهرهای سنتی ایران
بهخوبی لمس میشــود شهری بود که حضور کودکان در اجتماع
در آن مشهود است و معماری که دران ریتم ،تکرار سلسلهمراتب،
تقارن و تعادل طبق اصول سبب سهولت ادراک در محیط میشد.
دودمان ادامه داد :تداوم و توالی موجود در معماری سنتی همچنین
سبب سهولت انعکاس در ذهن کودک و موجب رشد محیطی آنان
میشــد این در حالی است که در دنیای معاصر مؤلفههای سازنده
مکان ،زمان و تجربهی کودک سیالاند بهگونهای که فرصت رشد
و یادگیری را سلب کرده است.
عضو شورای اسالمی شهر شیراز بر ضرورت طراحی دوباره

رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز خبر داد

احداث بوستان  10هزار مترمربعی در محله شیخ علی چوپان

رئیس کمیســیون عمران ،حملونقل و ترافیک ،از احداث بوستان
 10هــزار مترمربعی در خیابان کوچ محله شــیخ علی چوپان خبر داد و
گفت :بر اساس نیازسنجیها و بررسیهای انجام شده ،بازدیدهای میدانی
از محلههای مختلف و دیدار با اهالی ،عدم دسترســی اهالی ســاکن در
خیابان کوچ به امکانات رفاهی و تفریحی کام ً
ال مشــهود بود که در این
راســتا احداث پارک در این محله مدنظر کمیسیون عمران ،حملونقل
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و ترافیک و شــهرداری قرار گرفت .به گــزارش روابط عمومی و امور
بینالملل شورای اسالمی شهر شیراز ،نواب قائدی با بیان اینکه اولویت
اصلی مجموعه شورای شهر و شهرداری توجه به محله محوری و ایجاد
زیرســاختهای شهری و همچنین رفاه و آســایش مردم است ،گفت:
خوشبختانه با تالش و همت همکارانمان در مجموعه شهرداری منطقه
دو عملیات اجرایی احداث بوستان ابوذر آغاز شده و امیدواریم ،با توجه به
برنامه زمانبندی که برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شده ،در موعد
مقرر به بهرهبرداری برســد و تقدیم شــهروندان فهیم این منطقه شود.
قائدی خاطرنشان کرد :توجه به محلههای کمتر برخوردار ،احداث پارکها
و تفرجگاهها و با توجه به روند رو به رشــد آلودگی هوا و بهتبع آن ایجاد
مکانهایی برای پر کردن اوقات فراغت شــهروندان از اهمیت ویژهای
در نزد شــورای اسالمی شهر شــیراز برخوردار است .رئیس کمیسیون
عمران ،حملونقل و ترافیک با یادآوری اینکه این بوســتان در زمینی به
مســاحت  10هزار مترمربع احداث میشود ،به خدماتی که این بوستان
به شــهروندان ارائه خواهد کرد اشاره و ادامه داد :محوطهسازی ،پیست
دوچرخهسواری ،آبنما ،فضای سبز و مبلمان شهری ،سرویس بهداشتی،
وســایل بازی کودکان ،پارکینگ ،خانه ســامت و دفتر پارک ازجمله
امکاناتی است که برای این بوستان در نظر گرفته شده است .سخنگوی
شورای شهر شــیراز و ناظر شورای شهر در شهرداری منطقه دو تحقق
نیاز تفریحی شهروندان ،ایجاد رفاه و ارتقای سالمت روحی شهروندان،
ایجاد فضایی جهت گذراندن اوقات فراغت و شادابی و نشاط شهروندان
و توســعه سرانه فضای سبز شهری را ازجمله اهداف احداث این بوستان
برشــمرد و ابراز امیدواری کرد با تالش شــبانهروزی بتوانیم در راستای
رضایتمندی شهروندان و توزیع متوازن خدمات در محلهها گام برداریم.

فضاهای شــهری معاصر ایران منطبق با نیازهای کودکان تأکید
کرد و افــزود :در این فضا کودکان باید فعالیــت کنند ،نیازهای
جســمی و روحی آنها برآورده شود و به رشــد و یادگیریشان
کمک شود .وی خاطرنشان کرد :ضرورت توجه به استانداردهای
فضای شــهری برای کودک و شهر و برای شهر دوستدار کودک
بهعنوان دســتورالعمل برای مسئوالن شــهر تدوین شده که در
آن توجه به ابعاد و تناســبات بدنی کودک در طراحی شــهری،
ایجاد و ابعاد مبلمان شــهری کودک ،استانداردهای وسایل بازی،
توجه به نور ،رنگ در فضای شــهری بــرای کودک ،فرم فضای
کودک ،فضــای ماجراجویانه و بافت فضا و کودک ازنظر کالبدی
و مشارکت کودکان در ســاخت شهر در ماهیت این دستورالعمل
گنجانده شده است.
وی ابراز امیــدواری کرد که این اســتانداردها موردتوجه و
دقت نظر متولیان شهر دوستدار کودک بهمنظور اجرا قرار گیرد و
افزود :با توجه به ضرورت استانداردها مقرر شد طراحی پارکها در
چند منطقه شهرداری شیراز بهعنوان پایلوتی برای شهر دوستدار
کودک با این استانداردها در نظر گرفته شود.
وی با اشــاره به ایجاد شــهر دوســتدار کودک بر اســاس
استانداردهای شهرســازی افزود :تقویت مشارکت کودکان ،باال
بردن آگاهــی اجتماعی کودکان ،تأکید بر مســائل بهداشــتی،
حقوقــی ،فرهنگی و اجتماعی آنها نیز باید موردتوجه قرار گیرد.
دودمان با اشــاره به پیشبینی ردیف بودجه ویژه پارک کودکان و
پــارک بانوان در بودجه  ۹۷افزود :این ردیف بودجه در ســال ۹۷
اجرایی نشد امید است با تدبیر معاونت معماری و شهرسازی این
بودجه تا  ۶ماه نخست سال  ۱۳۹۸اجرایی شود.
دودمان افــزود :جذب ســرمایهگذار بــرای تأمین فضایی
استاندارد برای کودکان در اولویت شهرداری قرار دارد تا بتوانیم با
ایجاد این مکان الگویی برای ســایر شهرها باشیم .وی ادامه داد:
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در راستای فعالیتهای
مربــوط به کودکان قدم برمیدارد بهگونــهای که میتوان از آن
بهعنوان شــهر دوســتدار کودک کوچک یاد کرد .عضو کارگروه
کشــوری شــهر دوســتدار کودک از برگزاری فراخوان جشنواره
پویانمایی در شــیراز توســط کانون پرورش فکــری کودکان و
نوجوانان و شــهرداری شیراز خبر داد .وی بر ضرورت ایجاد یک
مرکز ویژه کودکان برای آشــنایی با فرهنــگ دنیا تأکید کرد و
افزود :شــهرداری با همکاری کانون پــرورش فکری کودکان و
نوجوانان باید بازیهای ســنتی را در کنار بازیهای مدرن ترویج
دهد.
وی توجه وزارت کشــور به بحث کودک و شــهر دوستدار
کودک و ارتقای حقوق کودکان در مجلس شــورای اسالمی را از
اقدامات مهم در راســتای توجه به کودکان برشمرد و ادامه داد :با
اقداماتی همهجانبه و آیندهنگر میتوان بســتر مناسبی برای امور
کودکان ایجاد کرد .عضو شــورای اسالمی شهر شیراز همچنین،
اجراشــدن طرح آدرس در مدارس و ایجاد اتوبوس مدرســه در
راســتای ایمنی کودکان بهعنوان اقدامــات حیطه حملونقل در
راســتا ایجاد شهر دوستدار کودک برشــمرد .دودمان خاطرنشان
کرد :با مدنظر قراردادن ضوابط کودکان در شهرســازی ،ضوابط
معلوالن و بانوان نیز در حیطه شهرســازی رعایت خواهد شــد.
دودمان خاطرنشــان کرد :باید توجه کرد شهرهای سنتی دارای
چه ویژگیهایی برای کودکان بودند که کودکان تعلق بیشتری به
شهر سنتی نسبت به شهر فعلی داشتند .لیال دودمان با بیان اینکه
آسیبشناسی فضاهای شــهری برای کودکان ضرورت دارد ابراز
کرد :دبیرخانهای با  ۴کارگروه ،استانداردســازی فضای شــهری،
حملونقل و ترافیک ،فرهنگی و اجتماعی ،ســامت ،بهداشت و
حقوقی تشکیل میشــود که با بررسی تمام نظریات راهکارهای
رسیدن به شهر دوستدار کودک را محقق کند.

رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورای اسالمی شیراز خبر داد

قطعه نامآوران و مفاخر شیراز در بهشت احمدی راهاندازی میشود

پنجاه و هشــتمین کمیســیون ســامت ،محیطزیست
و خدمات شــهری شورای اســامی شــیراز به ادامه بررسی
آییننامه پیشــنهادی شــهرداری مبنی بر واگذاری امتیاز قبور
آرامســتان بهشــت احمدی و بهای خدمــات کفنودفن و قبر
پرداخت.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شورای اسالمی
شهر شیراز ،قاسم مقیمی گفت :در این جلسه نحوه ارائه خدمات
سازمان آرامستانها به شهدا ،نامآوران ،اهداکنندگان عضو ،اتباع
مسلمان خارجی بررسی و تصویب شد.
وی ادامه داد :کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات
شهری با ایجاد قطعه نامآوران و مفاخر شیراز در بهشت احمدی
موافقت کرد.
مقیمی افزود :شــهرداری شیراز مکلف شد پس از تصویب
این الیحــه ،ظرف مدت یک ماه آییننامه اداره قطعه نامآوران
و مفاخر شــیراز را برای تصویب به شــورای شــهر شیراز ارائه
کند تا در کمیســیون فرهنگی و اجتماعی بررســی و در صحن
علنی به تصویب برسد .وی افزود :در صورت تصویب در صحن
علنــی ،ارائه قبر دوطبقــه به اهداکنندگان عضــو نیز با هدف
قدردانی از این حرکت انساندوســتانه بهصورت رایگان انجام
خواهد شد.
رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری
شــورای اسالمی شهر شــیراز افزود :بررسی الیحه پیشنهادی
شــهرداری مبنی بــر افزایش نــرخ ورودی خودروها به میدان
مرکزی میوه و ترهبار در دســتور کار قرار گرفت .مقیمی گفت:

با توجه به هزینه بهسازی و تعمیر غرفهها ،ساماندهی سرویس
بهداشــتی ،اســتقرار تجهیزات نظارت تصویری و پاکسازی
میــدان مرکــزی ،نرخ ورودی بــه میدان مرکــزی در الیحه
پیشــنهادی شهرداری افزایش یافته اســت .عضو هیئترئیسه
شــورای اسالمی شهر شــیراز از تصویب کلیات این الیحه در
کمیسیون خبر داد.
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استفاده از ظرفیت سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سرمایهگذاری با شهرداری شیراز
رئیس کمیسیون اقتصاد و ســرمایهگذاری شورای اسالمی
شهر شیراز از عالقهمندی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
برای ســرمایهگذاری مشترک در پروژههای شهرداری شیراز خبر
داد .به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شــورای اســامی
شــهر شــیراز ،ســینا بنیزمانی گفت :از چند ماه قبل مذاکراتی

بهمنظور تعریف پروژه مشــترک ســرمایهگذاری آغاز شــد که با
همکاری شــهردار منطقه  ۴فرصت ســرمایهگذاری مشخصی به
این اداره کل پیشنهاد شد.
رئیس کمیسیون اقتصاد و ســرمایهگذاری شورای اسالمی
شــهر شــیراز افزود :با توجه بــه رویکرد مثبــت و پیگیریهای

مجدانه مدیرکل تأمین اجتماعی نیروهای مســلح به دســتیابی
به توافق نهایی خوشبین هســتیم .وی خاطرنشان کرد :شرکت
ســرمایهگذاری تأمیــن اجتماعی نیروهای مســلح از قویترین
ســرمایهگذاران نهادی کشــور است که ســابقه همکاری آن با
شهرداری شــیراز ،ما را به تعریف پروژههای جدید و جذب منابع

ملی امیدوار میکند.
عضو شورای اسالمی شهر شــیراز ادامه داد :بررسی اجرای
تکلیف بودجه  ۹۷توسط شــهرداری نیز در دستور کار کمیسیون
قرار گرفت که پس از ادامه بررسی در جلسه آتی میتوانیم گزارش
جامعی از عملکرد شهرداری در این حوزه ارائه کنیم.

رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورا خبر داد

اجرای  ۱۲پروژه  3هزار میلیارد تومانی
در سازمان سرمایهگذاری شهرداری
رئیس کمیسیون ســامت ،محیطزیست و خدمات
نطق
شــهری شــورا گفت :در حال حاضر قریب به  ۳۰۰پروژه
سرمایهگذاری ریزودرشــت در چرخه طرح و بررسی و تدوین در این
ســازمان قرار دارد و خوشــبختانه امور اجرایی تعداد  ۱۲مورد آن با
ارزش تقریبی  ۳۰هزار میلیارد ریال در ســازمان ســرمایهگذاری به
اتمام رسیده اســت .به گزارش شهرراز ،قاسم مقیمی که دوازدهمین
نطق پیش از دستور خود در شورای پنجم را در سه محور ارائه کرد در
ابتدای بحث خود بابیان اینکه محور اول سخنان خود را به کارکنان
و نیروهای غیررسمی ازجمله شرکتی ،قراردادی ،پیمانی ،مشاورهای و
امثالهم اختصاص میدهم .یادآور شد :نیک میدانید که اصل اشتغال
و بهکارگیری نیرو از لوازم مؤثر بر مدیریت سازمانی محسوب میشود
که با اجــرای صحیح و قانونمند آن اهداف هر مجموعه ،سیســتم،
نهاد و نظامی قابل تحقق و دســتیابی خواهد بود .مکانیســم انتخاب
نیروها متفاوت و منطبق بر سیاستها و چشماندازهای مدنظر متولیان
تعیین میشــود که عمدت ًا مبتنی بر آزمونهای ورودی ،فراخوانهای
اســتخدام و نیز نیازهای موردی و مقطعی ارگانها و ســازمانها در
قالبهای رسمی ،پیمانی ،قراردادی ،شرکتی و مشاورهای است.
شهرداری شیراز نیز طی سالیان گذشته به شیوههای فوقالذکر
اقدام به جذب نیرو در بخشهای موردنیاز کرده است و امروزه یکی از
توانمندترین ،متخصصترین ،مجربترین و فعالترین شهرداریهای
کشور است .آنچه در این میان سؤالبرانگیز و مورد چالش واقع شده
است حضور بالغبر پنج هزار نفر نیروی غیررسمی است و نحوه ورود
و اشــتغال برخی از این افراد بهویژه در دو ســه سال گذشته است .با
ورود مجموعه شــورای پنجم و شــعار حاکمیت قانون و شفافیت در
امور ،در بازههــای زمانی مختلف و از تریبونهای متعددی بر تعدیل
یا خروج برخی از نیروهای مذکور تأکید شده است .هیچکس مخالف
قانونمندی و موافق قانونگریزی نیست ،آنچه اما سبب شده است تا
محــور اول نطق خود را بر این قضیه متمرکز کنم تبعات منفی روانی
و فیزیکی حاصل از این اتفاق بر ســامتی جسمی و روانی نیروهای
تالشگر شهرداری شیراز اســت .امروزه بر همگان مجسم و مسلم
شــده است که نیروهای شرکتی شهرداری شیراز از نیروهای خدوم و
مخلصی هستند که بیشترین بار خدماتدهی را به دوش میکشند اما

متأســفانه ورد زبانها شده است تا به شیوهها و بیانات مختلف آنها
را مورد بیمهری قرار دهیم .اینکه شــرایط اقتصادی و رکود موجود
بر برخی امور شــرایط بغرنجی را حاکم کرده است دلیلی بر طرد این
نیروها نیست.
نه شــرع ًا ،نه عرفــا ،نه اخالق ًا و نه حرفهای اســت که افرادی
نیازمنــد که به حداقــل حقوق پرداختی بســنده کردهاند و بهصورت
خالصانه مشغول به خدمترسانی به شهر و شهروندان هستند نگاهی
از باال به پایین بر آنها روا داشــته شود ،این افراد که طفل سرراهی
نبودهاند ،بلکه برخی از اینها به جهت نیاز شهرداری و برخی دیگر به
جهت توانمندی و تخصصی که داشتهاند وارد مجموعه شدهاند .اینک
بهعنوان رئیس کمیســیون سالمت و محیطزیست و خدمات شهری
شورای شهر شیراز به خود و سایرین متذکر میشوم که انصاف نیست
هرروز نیروهای شرکتی را در استرس و اضطراب ماندن و رفتن قرار
دهیــم ،چراکه با تداوم این روند ســامت روانــی و فردی این افراد
بهشدت به مخاطره میافتد و عالوه بر آسیبهای فردی و خانوادگی،
بهنوعی کارکرد اجتماعی آنها نیز دچار نوســان میشود و دود آن به
چشم مجموعه شهرداری میرود.
دیگــر آنکه آیا سیاســت طــرد و تعلیق نیروهای شــرکتی با
سیاستهای باالدستی اشتغال و کارآفرینی در کشور در تضاد نیست؟
مگر نه آن اســت کــه صدها میلیون تومان جهت ایجاد چند شــغل
محدود باید هزینه شــود ،اما چرا هنر برخی از ما در شورا و شهرداری
این شده اســت که کاهلی و فرسودگی سیستم را با تحقیر نیروهای
شــرکتی جبران کنیم .اتفاق ًا بخشــی از تنبلی و بیتحرکی مجموعه
شهرداری بهواسطهی حضور برخی نیروهای رسمی است که به جهت
اطمینان از شــرایط شــغلی ،کمتر به خالقیت و نوآوری میپردازند و
ماهانه با دریافت حقوق هنگفت ،تنها باری بر دوش شهر و شهرداری
اضافه کردهاند! آیا نمیتوان با راهکارهایی چون برونسپاری ،اشتغال
جانبی ،فری لنس ورکینگ بر زخم اینها مرهم زد.
 -۲محور دوم عرایضم بهعنوان عضو کمیسیون سرمایهگذاری
شورای اسالمی شــهر شیراز ،به سازمان ســرمایهگذاری شهرداری
شــیراز اختصاص دارد .ســازمانی کــه پیشتر شــاید در حد نامی
بیشتر نبود در عمر شــشماهه جدید مدیریتی ،پویاترین ،فنیترین،

علمیترین و چابکترین روزهای خود را در میان سختترین شرایط
و روزهای اقتصادی که باالترین ریسک سرمایهگذاری را دارد ،سپری
میکند .اما در همین زمان کوتاه  6ماهه کارهایی شــده اســت که
اگر نگوییم کارســتان است ،اما بهترین است ،برخی از این امور مثل
روانسازی ورود ســرمایهگذار ،کسب مجوزها و استعالمهای مرتبط
توســط سازمان ،پیشبینی فرصتها و تهیه بستههای سرمایهگذاری
با آنالیز دقیق ،و ایجاد بانک اطالعاتی ،سیستم کالسهبندی شده آمار
و اطالعات و غیره ماحصل تالشهای چند ماه گذشته است .بر خود
الزم میدانم اعالم نمایم علیرغم آنکه فراهم نمودن بســتر مناسب
ســرمایهگذاری و ایجاد حس اعتماد در سرمایهگذار زمانبر است ،اما
در حال حاضر قریب به  ۳۰۰پروژه ســرمایهگذاری ریزودرشــت در
چرخه طرح و بررسی و تدوین در این سازمان قرار دارد و خوشبختانه
امور اجرایی تعداد  ۱۲مورد آن با ارزش تقریبی  ۳۰هزار میلیارد ریال
در سازمان ســرمایهگذاری به اتمام رسیده اســت .ضمن تبریک به
شــهردار محترم و مجموعهی مدیران و نیروهای شــهرداری شیراز
بابــت این موفقیت ،از ســایر بخشها مثل معاونــت مالی ،حقوقی،
امالک و بازرســی میخواهــم در انعقاد قراردادها تســریع نمایند تا
شیرینی این مهم ،سهم همهی مردم شهر شود.
در زمینه تکالیف بودجه ســال جاری نیز این سازمان مشکالت
و موانع و کمبودهایی که بیش از یک دهه در حوزه ســرمایه گزاری
شــهرداری شــیراز وجود داشــت ،را در همین مدتزمان کوتاه به
سرانجام مقصود رسانده است و انشــاهلل با اعالم مکتوب به شورای
شــهر شــیراز حجم عملیاتی برنامهها بر همگان آشکار خواهد شد.
گرچه الزم اســت موردی را متذکر شــوم که به جهت ابهاماتی که
کمیسیون معامالت در پاکت ب اسناد فراخوان ایجاد میکند ازجمله

آنالیز اقتصادی پروژهها ،پیشنویس قراردادها و شــروط آن ،و هم در
زمینه محاسبات و ضوابط ،ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده است
که گاه تا  ۹۰درصد مناقصات مزایدهها به شکســت میانجامد که
ضروری اســت توسط شــهردار محترم و مجموعه همکاران تدبیری
اندیشیده شود.
 -۳و اما در محور ســوم بحث به ماده  ۱۶قانون مبارزه با مواد
مخدر میپردازم .حســب بند  ۳ماده  ۸۰قانون برنامه پنجساله ششم
توسعه سرپرستی و نگهداری معتادان متجاهر در سطح شهرها به عهده
سازمان بهزیستی با همکاری شهرداری است یعنی سازمان بهزیستی
مستقیم ًا مسئول و متولی این امر است و شهرداری متناسب با توان و
امکانات میتواند در کنار بهزیستی به ارائه خدمات بپردازد .در همین
رابطه شورای اسالمی شهر شیراز طی مکاتبات شماره (/۹۷/۹۰۰ص
مورخ /۹۷/۲۸۶۰( ،)۱۳۹۷/۳/۷ص مورخ /۹۷/۸۹۸( )،۱۳۹۷/۷/۳۰ص
مورخ  )۱۳۹۷/۷/۳۰با اداره بهزیستی شیراز و شهرداری شیراز نسبت
بــه مأموریت محولــه انجاموظیفه نموده و همینطور شــهرداری با
ورود به موضوع و احساس مســئولیت به تجهیز و آمادهسازی مرکز
ســامی در دو بخش مردان با ظرفیت  ۵۰۰نفر و هزینه احداث ۷۰
میلیــارد ریال ،و زنان با ظرفیت  ۱۰۰نفــر و هزینه احداث  ۲میلیارد
ریال کرده اســت و اینک قریب به چندین ماه از آمادهسازی مرکز و
انجام تعهدات شهرداری و ارائه خدمات به معتادین متجاهر میگذرد.
ضمن اعالم مراتب انجام شــده به مراجع و متولیان مربوطه و سپاس
از شهرداری شیراز ،اســتدعا دارد دستگاههای ذیربط همچون ستاد
مبارزه با مواد مخدر ،ســازمان بهزیســتی و دانشگاه علوم پزشکی با
انجام وظائف قانونی و محوله ،شــهری ســالم و شاد و آباد را شاهد
باشیم.

رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسالمی شهر شیراز خبر داد

اولویت برنامههای نوروز :زیباسازی و نصب المانهای شهری
برنامههــا و اقدامات نــوروز  ۹۸با حضــور معاون خدمات
شــهری و شهرداران مناطق یازدهگانه شــهرداری در کمیسیون
گردشگری و زیارت شورا بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شــورای اسالمی
شهر شــیراز ،ســولماز دهقانی گفت :در این جلســه شهرداران
مناطق گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای استقبال از نوروز
ارائه دادند .وی افزود :در راســتای هماهنگی برنامههای نوروز،
زیباســازی و زدودن نازیباییهای سطح شــهر و مراکز تاریخی
و فرهنگی و نصب المانهای ســطح شهر در اولویت فعالیتها
قرار گرفت.

رئیس کمیسیون گردشــگری و زیارت ادامه داد :بهمنظور
اســتقبال از مهمانان نــوروزی برنامهریزیهایی برای اســکان
مســافران و هماهنگیهــای الزم بــا مجموعــه هتلــداران و
مهمانپذیران صورت گرفته است.
وی بــا اشــاره بــه ممنوعیــت اســکان مســافران در
بوســتانهای شــهر افزود :در راســتای جلوگیری از ازدحام و
نازیبایــی در محــور حافظیه ،ســعدیه و زندیه در ایــام نوروز
 ،۹۸غرفههــای صنایعدســتی در ایــن محورها برپــا نخواهد
شد.
دهقانی نورپردازی و همسطح سازی محورهای گردشگری،

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز خبر داد

لباس پاکبانان آنتیباکتریال میشود

رئیس ســازمان مدیریت پســماند شهرداری
شــیراز با اعالم خبر آنتی باکتریال شــدن لباس
پاکبانان گفت :با استفاده از توان علمی شرکتهای
دانش بنیان در سطح اســتان فارس اقدام به آنتی
باکتریال نمــودن لباسهای پاکبانان و پرســنل
فعال در زمینه مدیریت پســماند کردیم .مهندس
خوشــبخت افزود :به منظور اجرای ماده  85و 90
قانون کار و براساس ماده  5قانون مدیریت پسماند،
ایجاد محیط کار ایمن و بهداشتی جهت پیشگیری
از حوادث و بیماریهای شــغلی الزامی است .برای
اجرای صحیح قوانین مذکــور تهیه لوازم حفاظت
فردی اســتاندارد در کاهش مواجهه با عوامل زیان
آور محیط کار و همچنین کاهش پیامدهای حوادث
نقش بسزایی دارد.
وی اضافــه کرد :با توجه بــه اینکه تار و پود
منسوجات لباسهای پاکبانان ،محل مناسبی برای

رشــد و تجمع باکتریها اســت و به دلیل ارتباط
مستقیم لباسهای مذکور با بدن پاکبانان ،موضوع
آنتــی باکتریال بودن منســوجات مورد اســتفاده

اهمیت زیادی در پیشــگیری از بیماریهای ناشی
از شــغل دارد .رییس ســازمان مدیریت پســماند
شــهرداری شــیراز در خصوص فرآیند انجام شده
بــرای انجــام این کار بیــان کرد :پــس از تهیه
لباسها توســط پیمانکاران خدماتی ،شرکتهای
دانشبنیــان مورد تأیید مراجــع ذیصالح ،اقدام به
آنتی باکتریال نمودن لباسها (با اســتفاده از روش
اســپری مواد ویژه بر روی منســوجات) میکنند،
ســپس این ســازمان جهت پایش صحت و دقت
این اقدام آزمایشــات گوناگونی بــرای اثبات آنتی
باکتریال بودن لباسها با توجه به نوع آن بر اساس
پروتکلهای معین در آزمایشــگاههای مورد تأیید
انجام میدهد .خوشبخت ابراز امیدواری کرد با این
کار مهم ،کاهش بیماریهای ناشــی از کار در بین
پاکبانان و نیروهای پرتالش این ســازمان در سایه
توان علمی شرکتهای دانش بنیان محقق شود.

جمــعآوری و پاکســازی ضایعات ســاختمانی ،زیباســازی،
رنگآمیزی دیوارها در محورهای ورودی شــهر ،مناسبســازی
پیادهروها ،ســاماندهی تابلوهای شهر را ازجمله اقدامات صورت
گرفته برشمرد و افزود :کارگاههای متعلق به مترو در بلوار مدرس
جمعآوری میشود.
عضو هیئترئیســه شورای اسالمی شــهر شیراز بر اجرای
برنامههــای ویژه لحظه تحویل ســال در راســتای گردهمایی
مردم و ایجاد نشــاط در بین شــهروندان تأکید کــرد و افزود:
برنامهریزیهای مناســب میتواند سبب جذب مسافران به شهر
شیراز در همه فصول سال شود.

پیام تسلیت احمد تنوری
به مناسبت درگذشت بیژن سمندر
رییس کمیسیون فرهنگی
و اجتماعی شورای اسالمی شهر
شیراز درگذشت بیژن سمندر را
تسلیت گفت .به گزارش روابط
عمومــی و امــور بینالمللــی
شــورای اسالمی شــهر شیراز
در متن پیــام احمد تنوری آمده
اســت« :خبر درگذشت هنرمند
و شــاعر محبوب شــیرازیها،
استاد دکتر بیژن سمندر ،همهی
فارسی زبانان ،بهخصوص اهالی
شــیراز را دچار اندوه و افسوس
کرد .او نقش بی بدیلی در حفظ
واژههای کهن لهجهی شیرازی
در قالــب اشــعار و ترانههای
محلی داشــت .بی شــک نام
این هنرمند گرامــی به عنوان

یکــی از حافظان فرهنگ عامه
و ادبیات محلی شیراز کهن ،در
تاریــخ ادبیات و هنر ایرانزمین
پارسی و شیراز ،ماندگار خواهد
بــود .اینجانــب ،ایــن فقدان
اســفناک را بــه عالقهمندان

ایشان ،بهخصوص اهالی شیراز
در داخــل و خارج از کشــور ،و
همچنیــن اهالی فرهنگ و هنر
تسلیت گفته ،و از درگاه خداوند
متعال آمرزش الهی را برای روح
آن مرحوم مسألت دارم».
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عضو شــورای اسالمی شهر شیراز گفت :برای فراهم
نطق
کردن شــرایط مطلوب به نظر میرســد دیدن شهر کتاب
در کنار کتابخانه مرکزی شــیراز یک ضرورت است .علی ناصری در
نطق پیش از دســتور جلسه علنی شــصتونهم شورای اسالمی شهر
شیراز خاطرنشان کرد :پیرو تصمیم کمیسیون فرهنگی شورا مبنی بر
تعیین زمین برای کتابخانه مرکزی الزم میدانم نکاتی را به استحضار
همکاران و مسئولین مرتبط امر برسانم تا با افق و چشماندازی مناسب
در جهت دستیابی به اقدامی شایسته که در خور شهر علم ،فرهنگ و
ادب اســت؛ گام برداریم ،ازاینرو ضمن بازتعریف ویژگیهای هر یک
از المانهــا بر آنم تا در قالب یک مجموعه فرهنگی موضوع را دیده و
کاری ماندگار ارائه کنیم .ازآنجاکه کتابخانه ایده آل ،کتابخانهای است
که نظام فعالیتهای آن بهگونهای طراحی شــود که در خدمت تولید
دانش باشــد و بدون نیاز به هرگونه تبلیغ؛ پژوهشــگران و مخاطبان
عام را بهسوی خود جلب کند .بدین منظور در ادامه ،ضمن برشمردن
ویژگیهایی که به نظر میرســد کتابخانه مرکزی کالنشــهر شیراز
الزم اســت داشته باشد و با امید به اینکه بتوانیم عنوان پایتخت کتاب
را برای شهرمان به دست آوریم به عرض رسانده سپس پیشنهادهایی
در راســتای دســتیابی به مجموعــهای با این اهداف به اســتحضار
همکاران ارجمند میرسانم.
از شــاخصههای الزم برای انتخاب شــدن شــهری با عنوان
پایتخت جهانی کتاب از دیدگاه یونســکو ،آن است که در گام نخست
دســتگاههای مختلف برای این منظور دارای انســجام بوده ،به این
صورت که تمام دســتگاههای فعال در عرصه کتــاب و کتابخوانی
اعــم از دولتیها و غیردولتیهــا ،انجمن کتابــداران ،کتابخوانها،
ناشران ،دســتگاههای فرهنگی و بخشهای مرتبط بهصورت موزون
و هماهنــگ عمل نموده تا به این هدف دســت یابیــم .ویژگی دوم
خالقیتی است که الزم است برای معرفی کتاب در شهر وجود داشته
باشد .ســومین عنصر ،درگیر کردن عامه مردم در ترویج کتابخوانی
اســت و چهارمین ویژگی این اســت که چقدر کودکان ،نوجوانان و

SUN 13 Jan 2019/Fourteenth Year /No.285

علی ناصری عضو شورای اسالمی شهر شیراز تأکید کرد:

ضرورت پیشبینی شهر کتاب در کنار کتابخانه مرکزی شیراز
جوانان ،بر اثر این طرحها به کتابخوانی رو آورده باشند.
کتابخانه ،در عامترین شــکل خود ،نهادی اجتماعی است که با
هدف خدمترســانی به جامعه ایجاد شده و به همین دلیل ،نخستین
معیار ارزیابی هر کتابخانه نوع و کیفیت خدماتی اســت که در آن ارائه
میشود .این خدمات هر
چه متنوعتر و فراگیرتر
باشــند ،امتیاز کتابخانه
موردنظــر باالتر خواهد
بود .ارزیابــی کلی این
خدمــات نیز کار چندان
دشواری نیست ،چراکه
ردپــای یک سیســتم
خدمترســانی موفــق
در همــه جای کتابخانه
بهخوبی مشهود است .با
توجه به اینکه کتابخانه
مرکزی شهر ،عالوه بر
روزهای عادی ،معمو ًال
در روزهــای تعطیل و
پس از ســاعات اداری نیــز باید خدمات را به شــهروندان ارائه دهد.
بهگونهای که رفتوآمد در آن جریان داشــته باشد ،کاربران میآیند و
میروند و یک لحظه جریان زندگی در آن متوقف نمیشود؛ دسترسی
بیواسطه به ابزار و منابع موردنیاز کاربران برایشان فراهم است .حتی
وقتی کاربران در کتابخانه حضور فیزیکی ندارند ،دسترسی شهروندان
به منابع و خدمات کتابخانه قطع نمیشود.

مهمتریــن معیارهای ارزیابی که برای کتابخانه مرکزی شــیراز
باید بر اســاس اســتانداردها پیشبینی کرد عبارتاند از-۱ :کیفیت و
ک ّمیــت خدماتی که کتابخانه موردنظر ارائــه خواهد داد -۲ .دامنه و
عمق پیوندی که برای دسترســی به منابع اطالعاتی برقرار میسازد.
-۳ســطح و اســتمرار
تعاملی که بــا کاربران
خــود ایجــاد میکند.
-۴رســالت و نقشــی
که در ارتقــاء فرهنگ
مطالعــه در جامعــه بر
عهــده خواهد داشــت.
-۵تالش و تدبیری که
برای توســعه روزافزون
آن اندیشــیده میشود.
برای دستیابی به موارد
ذکرشده و فراهم کردن
شــرایط مطلوب به نظر
میرســد دیدن شــهر
کتاب در کنار کتابخانه مرکزی شیراز یک ضرورت است.
ازجمله هدفهای اصلی در شــکلگیری شهر کتاب میتوان به
تولید و توزیع اطالعات که از مهمترین ابزار توسعهیافتگی در جامعهی
جهانی امروز اســت و نیز بهرهگیری از سیالن پرخروش اطالعات در
سطح جهانی ،تولید اطالعات و تقویت این جریان پرخروش در جهت
افزودن ،بــر دانش جهانی و ایجاد تفاهــم و همدلی بین فرهنگها،
بالنده کردن فرهنگ ملی ـ اســامی از طریــق گزینش برتر و بهتر

از اطالعات تولیدشــده در ســطح جهانی ،خودیسازی این اطالعات
از طریق دانش ترجمه ،بزرگداشــت فرهنگ ملی از طریق بزرگداشت
صاحبان فرهنگ و فرهنگسازان ،سرانجام ایجاد محیطهای پژوهشی
و انتقادی اشاره کرد.
فعالیت شــهر کتــاب بر چنــد محور عمــده متمرکز اســت:
 -۱فعالیتهــای قرآنــی -۲ .ایجاد فروشــگاههای زنجیرهای برای
عرضــه کتاب و دیگر محصوالت فرهنگی و آموزشــی -۳ .برگزاری
نمایشــگاههای تخصصی کتاب -۴ .برگزاری کارگاهها ،سخنرانیها
و گردهماییهــای فرهنگــی و علمــی -۵ .ترجمه و انتشــار کتب
ارزنده در زمینهی علوم قرآنی ،فلســفه ،ادبیات و علوم انســانی-۶ .
ارائه نوشــتافزار ،نوار و لوح فشرده موســیقی ،لوح فشرده سرگرمی،
علمی و کاالهــای فرهنگی -۷ .تولیدات فرهنگی ســازمان میراث
فرهنگی ،کارتپستال ،پوستر و ســایر تولیدات فرهنگی .شهر کتاب
را میتوان به شــکل مؤسسهای مادر که بهصورت نهادی عامالمنفعه
و غیرانتفاعی مدیریت شــود بنا نهاد و با در نظر گرفتن فروشگاههای
اســتاندارد در آن ،ضمن فراهم کردن فضــای مطمئن ،محیطی آرام
و مفــرح را برای شــهروندان ایجاد نمود تا کلیــه نیازهای فرهنگی
یک خانواده متشــکل از پدربزرگ ،مادربزرگ ،پــدر و مادر ،فرزندان
دانشــجو ،دبیرستانی ،دبستانی و خردســال را بهطور همزمان تأمین
کند.
در کنار تمام موارد ذکرشــده میتوان در این مجموعه بهصورت
مســتقیم و غیرمســتقیم بر دنیــای ترجمه و تألیــف و فعالیتهای
کتابخانهها ،تأثیر گذارد .برای تکمیل این مجموعه میتوان دبیرخانه
دائمی جایزه شــعر ادبی در ابعاد ملی و بینالمللی بنام شــیراز را دایر
و بهعنوان یک برند برای شــهر شــعر و ادب برگزار کــرد ،با تو جه
به اینکه شــیراز نیازمند تاالر شهر اســت لذا به نظر میرسد در قالب
یک مجموعه میتوان موضــوع موردنظر را دید .همچنین در تکمیل
این مجموعه میتوان نســبت به پیشبینی ایجاد مراکز حافظشناسی،
سعدیشناسی ،صدراشناسی و مرکز مفاخرشناسی شیراز اقدام کرد.

واگذاری دبیرخانه کمیته فنی متناظر مدیریت پسماند
به شهرداری شیراز
برای نخستین بار در کشور مسئولیت اداره دبیرخانه کمیته
فنی متناظر مدیریت پســماند با عنوان  ISIRI/TC۲۹۷با حضور
مدیرکل اســتاندارد فارس بر عهده ســازمان مدیریت پســماند
شهرداری شــیراز قرار گرفت .رئیس ســازمان مدیریت پسماند
هدف از تأســیس کمیتههای فنی متناظر را مشارکت در تدوین
اســتانداردهای بینالمللی از طریق ســازمان اســتاندارد جهانی
( )ISOاعالم کرد و گفت :با تشکیل کمیته فنی و جذب اعضای
متخصــص در عرصه تدوین اســتانداردهای بینالمللی با حفظ
منافع و مصالح ملی مشارکت میشود .روحاهلل خوشبخت تصریح
کرد :قبول این مسئولیت بدان معناست که ازاینپس ،پیشنویس
هر استاندارد بینالمللی که در زمینه مدیریت پسماندها در جهان
تهیــه و تدوین میشــود ،بهمنظور اخذ نظــرات علمی و انجام
اصالحات برای این ســازمان ارسال میشود و سازمان مدیریت
پســماند شــهرداری شــیراز بهعنوان یکی از همکاران تدوین

رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسالمی شهر شیراز

کمیته بهینهسازی درآمد و هزینه
شهرداری شیراز تشکیل میشود

اقدامات ســازمان ســیما ،منظر و فضای سبز شهرداری
در راســتای کاهش هزینه و افزایش درآمد در ســال  ۹۷وهم
چنین پیشبینی برای سال  ۹۸در کمیسیون برنامهوبودجه شورا
بررسی شد .به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شورای
اسالمی شهر شیراز ،ســیدعبدالرزاق موسوی گفت :مقرر شد
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری پس از اصالح
برخی موارد ،گزارش نهایی را به کمیسیون ارائه دهد.
رئیس کمیســیون برنامه ،بودجــه ،امور حقوقی و امالک
شورا خاطرنشــان کرد :همچنین بهمنظور بررسی گزارشهای
هزینهای و درآمدی ســازمانها و مناطق شهرداری ،مقرر شد
کمیته بهینهسازی زیر نظر کمیســیون برنامهوبودجه تشکیل
و با تحلیل و بررســی کارشناســی نتیجه را به کمیسیون ارائه
دهد .عضو شورای اسالمی شــهر شیراز افزود :انتخاب مشاور
متخصص در بحث بهینهســازی هزینه و درامد شــهرداری از
پیشــنهادهای کمیســیون به شهردار بود .موســی ادامه داد:
درخواست مســاعدت مالی از سوی هیئتامنا مسجد حاج باقر
واقع در خیابان حضرتی و حســینیه خالریها واقع در شــهرک
مطهری نیز به دلیل اینکه در قالب الیحه به کمیســیون ارائه
نشده بود ،از دستور کار جلسه خارج شد.

اســتاندارد بینالمللی انتخاب و نام ســازمان در استانداردهای
تدوینشده درج میشود.
وی ادامه داد :این مسئولیت همچنین امکان ارسال هرگونه
نیازسنجی در زمینه پســماندها برای تهیه و تدوین استانداردها
به سازمان استاندارد بینالمللی را فراهم میکند .رئیس سازمان
مدیریت پسماند شهرداری شــیراز در بخش دیگری از سخنان
خود به تأسیس دفتر استانداردسازی در این سازمان پیرو امضای
تفاهمنامه بین این ســازمان و اداره کل اســتاندارد فارس خبر
داد و گفت :بر اســاس این تفاهمنامه ،نیازسنجی ،احصاء ،تهیه،
تدوین ،بازنگری و تجدیدنظر بر اســتانداردهای ملی در حیطه
محیطزیســت و مدیریت پسماند در این سازمان انجام میگیرد.
شایانذکر است در پایان این نشست ،احکام و تفاهمنامه مربوط
به مسئولیت سازمان مدیریت پســماند شهرداری شیراز توسط
رهنما مدیرکل استاندارد فارس به این سازمان اعطا شد.

معــاون حملونقل و ترافیک شــهرداری
شــیراز با تأکید بر اینکه دوچرخه بهعنوان یک
مد حملونقلی آســان ،مطمئن و سالم مد نظر
مدیریت شــهری قرار دارد ،توســعه مسیرهای
ویــژه حرکت دوچرخــه در شــیراز را یکی از
برنامههای دارای اولویت شــهرداری در مسیر
تحقق شــهر انســانمحور اعالم کرد .مجتبی
زوربخــش در گفتوگو با ایســنا منطقه فارس
و در پاســخ بــه انتقادات مطــرح در طراحی و
ایجــاد محور حرکــت دوچرخه در بخشــی از
خیابانهای مرکزی شیراز ،تصریح کرد که این
طرح کام ً
ال کارشناسی بوده و بر اساس قوانین
و مقــررات موجود و با توجه به لزوم ایجاد یک
مد جدید حملونقلی در مســیرهای کوتاه و با
هــدف ممانعت از افزایش مشــکالت مختلف
کالنشهر شــیراز بر اساس افزایش و گسترش
حجم و ابعاد ترافیک ،اندیشــیده و اجرایی شده
است .او با تصریح اینکه شهرها برای انسانها
ایجاد شــده نه برای خــودرو ،تأکید کرد که بر
اســاس قانون ،انســان و اقدامات انسانمحور
در شــهرها ،بر هر اقدامــی اولویت دارد ،گفت:
اجرای محور ویژه حرکت دوچرخه در بخشــی
از خیابانهای شــیراز نظیر مالصدرا ،عفیفآباد
و رحمتآباد دقیق ًا بر اســاس ضوابط و قانونی
بوده است.
زوربخش با یادآوری اینکه بر اساس قانون
در خیابانهــای یکطرفه ،تنهــا اجازه توقف
خودرو در یک سمت از خیابان امکانپذیر است،
گفت :در خیابانهای یکطرفه تنها در ســمت
راســت امکان پارک خودرو وجود دارد .وی با
بیــان اینکه به هراندازه کــه واحد پارک ایجاد
کنیم ،خودرو برای پارک وجود خواهد داشت و
این امر بر حجم و معضالت ترافیک میافزاید،
گفت :در محــوری که مســیر دوچرخه ایجاد

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز خبر داد

بخشی از عفیفآباد پیادهراه میشود
کردهایــم ،حذف واحدهای پــارک قانونی بوده
و البته مراکزی نظیر بیمارســتان یا سایر مراکز
عمومی را مد نظر قرار دادهایم.
معــاون حملونقل و ترافیک شــهرداری
شیراز با اشاره به اینکه در معبر شهری که یک
معبر عمومی است مسیر دوچرخهسواری ایجاد
شده اســت ،گفت :این مهم در راستای تحقق
شهر انسانمحور انجام شــده است .زوربخش
همچنین با بیان اینکه در این مســیر هیچیک
از مبادی ورودی کوچه و خیابانهای منشــعب
مسدود نشده اســت ،گفت :تنها با رنگآمیزی،
به رانندگان هشــدار دادهایم که باید برای ورود
به خیابان از مســیر عبور دوچرخه بگذرند ،لذا با
احتیاط کامل وارد خیابان اصلی شــوند؛ ورودی
هیچیک از کوچهها با جداکننده مســدود نشده

است.
معــاون حملونقل و ترافیک شــهرداری
شــیراز به دالیل حذف پارکینگ در محورهای
پرتــردد ماننــد عفیفآباد هم اشــاره و اضافه
کرد :به هر میزان که پارکینگ ســاخته شود به
همان اندازه هم گنجایش بار ایجاد میشــود،
لذا اگر بنا اســت که در شــهر تحوالتی از نوع
نشــاط و سرزندگی ایجاد شــود باید بر اساس
استانداردهای مصوب و بهرهگیری از شهرهای
موفق دراینباره به ســمت حــذف پارکینگها
برویــم .زوربخش همچنین بــه نگرانی برخی
کســبه محــور عفیفآباد هم اشــاره کرد و به
آنهــا اطمینــان داد که اگر صبور باشــند و با
شــهرداری همکاری کنند ،قطع ًا شــاهد رونق
اقتصــادی واحدهای تجــاری خواهنــد بود،

چراکه دوچرخهسوار و عابر پیاده توجه بیشتری
به کاربریهــای تجاری دارند تا سرنشــینان
خودروهــای در حــال حرکــت .وی همچنین
خاطرنشان کرد :به دلیل وجود محدودیتهایی،
بخشهایــی از ایــن محور به ســمت پیادهرو
هدایت شــده که البته بر اســاس ضوابط این
اقدام اجرایی شــده اســت .معاون حملونقل و
ترافیک شهرداری شیراز اظهار کرد :در ابتدای
راه قرار داریم و با گذشت زمان و فرهنگسازی
شــاهد حرکت عابر پیاده و دوچرخهســوار در
الینها و کریدورهــای مربوط به خود خواهیم
بود.
زوربخــش ادامه داد :در راســتای اجرای
طرح پیاده راه در خیابان عفیفآباد نیز پیمانکار
توسط شهرداری منطقه یک انتخاب شده و در
آیندهای نزدیک عملیات اجرایی آن برای تغییر
عرض خیابان و در واقع تعریض این مسیر آغاز
خواهد شــد و در طرح بهسازی آینده این معبر
نیز مســیر دوچرخه پیشبینی شــده است .وی
همچنین در خصوص مســیر برگشت دوچرخه
خاطرنشــان کرد :کف مطلق مســیر دوچرخه
بر اســاس استاندارد  75ســانتیمتر است که با
لحاظ حاشیههای ایمن تا یک متر هم محاسبه
میشود اما اینکه یک باند را اجرا کنیم و مسیر
برگشــت را از ســمتی دیگر پیشبینی کنیم از
جذابیت مطلوبیت مســیر دوچرخــه میکاهد.
معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شیراز
با تصریح بــر اینکه ایجاد مســیر دوچرخه بر
اســاس عدالت اجتماعی اســت ،در پاســخ به
وجود محدودیت اســتفاده از این مســیر برای
زنان گفت :شــاید این مســئله ناهنجاریهایی
هم داشته باشــد اما هدف ما ایجاد زیرساخت
و جایگزینــی دوچرخــه بــه جــای خــودرو
است.

گفتوگویویژه
گفتوگو با معاون خدمات شهری شهرداری شیراز

 300هکتار باغات قصردشــت در دســت
شهرداری است که به بزرگترین باغ پارک
کشور تبدیل می شود
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گفتوگوی «شهرراز» با معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز

بزرگترین باغپارک کشور در شیراز ایجاد میشود
حسین مالکی

یکی از مهمترین معاونتهای شــهرداری ،معاونت خدمات شهری است که مجموعهای چند
سازمان مهم شــهرداری همچون پسماند ،آتشنشانی ،سیما منظر و فضای سبز زیر نظر این
معاونت فعالیت میکنند.
سال گذشته در معارفه شما حضور داشتم .با توجه
به طی طریق یکســاله از آن زمان تاکنون ،اکنون
حوزه معاونت خدمات شــهری را چگونه ترســیم
میکنید؟

بایــد در ابتدا بگویــم که حوزه معاونت خدمات شــهری
فعالیتهای بسیار گستردهای در سطح شیراز انجام میدهد .تنها
اداره کل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری ما دامنهی وسیعی از
موارد را شامل تخلفات ســاختمانی ،باغات ،حریم و محدوده تا
حوزه تخلفاتی مثل دستفروشــان و بارفروشان و سد معابر در
برمیگیرد که با برنامه باید اینها را جمع کند و اداره پیشــگیری
از آســیبهای اجتماعی هم زیرمجموعهای از این اداره تخلفات
اســت .این در حالی اســت که اداره آســیبهای اجتماعی هم
مجموعهی بســیار بزرگی با فعالیتهای متنوع و گرفتاریهای
خاص خود را تشکیل میدهد .البته ازآنجاکه به دلیل ذاتی یکی
از بازوهای ســازمان فرهنگی و اجتماعی شــهرداری ،اجتماعی
است ،وظایف حوزه معاونت خدمات شهری با سازمان فرهنگی و
اجتماعی شهرداری گاهی تداخل مییابد؛ اما تقریب ًا تمام کارهای
اجتماعی بهویژه در بحث پیشــگیریها و بعد از پیشگیریها در
حوزه معاونت خدمات شــهری است .آنجایی که باید پیشگیری
کنیم که اتفاقی نیفتد؛ حتی آنهایی که ممکن است در معرض
خطر باشند یا کســانی که گرفتارند و مواد مخدر سنتی مصرف
میکنند بایســتی پیشبینی کنیم که اعتیاد آنان به مواد مخدر
صنعتی منتهی نشــود .ما بایستی ببینیم که برنامههای فرهنگی
ما در سطح شهر شیراز چیست.
امــا بحث دوم که درمان آن اســت به اداره آســیبهای
اجتماعی مــا بازمیگردد .ایــن اداره در رابطه بــا کودکان کار
متکدیان ،معتادان و ...و مســائلی که باعث نازیباییهای شــهر
میشــود فعالیت میکند و عالوه بر حــوزه درمان در مرحله بعد
آنکه صیانت آســیبدیدگان از گزند است نیز باید برنامه داشته
باشــیم .در همین راســتا هم برای اولین بار در شهرداری شیراز
در حال ایجاد ســولهای بزرگ هستیم که پس از ترک اعتیاد یا
مشــکالت اجتماعی ،افراد را در آن به سمت کارآموزی ببریم تا
مهارتهای کاری و یا هنری را به آنان آموزش دهیم؛ که شاغل
شوند و به زندگی طبیعی بازگردند.
ایــن کارآموزی تنها به مــردان اختصاص خواهد
داشت یا اینکه شامل زنان هم خواهد شد؟

محمدرضا محمد حســنپور در گفتوگو با شــهرراز از آخرین تحوالت و خبرها در حوزه
معاونت خود خبر میدهد و بهعنوان مثال میافزاید :در ردیف بودجه  98شــهرداری شــیراز
پیشبینی ایجاد بزرگترین باغ پارک کشــور انجام شده است .مشروح گفتوگوی شهررا با
معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز را در ادامه بخوانید.

آبیاری و نگهداری از فضای ســبز شهری و ساخت
نمادها و المانهای فاخر در شیراز دارید؟

در سازمان سیما منظر و فضای سبز که افزون بر کارهای
متعدد آبیاری فضای سبز اعتقاد داریم که فضای سبز شیراز باید
متحول شود نه آنکه فقط تغییر یابد .بهعنوانمثال اعتقاد داریم
که پارک آزادی بایســتی با طراحی جدید کام ًال متحول شود .یا
بلوار مدرس که به دلیل فضای کارگاهی قطار شهری از سالیان
قبل چهره مخروبهای یافته اســت .ما ســال گذشته یک سری
تغییــرات خوب در آن ایجاد کردیــم ولی معتقدیم این بلوار باید
بهصورت ویژه زیبا شــود ،زیرا عالوه بر اینکه ورودی شــیراز
اســت ،بلوار تشریفات هم به شمار میآید .باید گفت که در بلوار
مــدرس با طراحی جدید در بخش فضای ســبز و گل و گیاه و
درخت و روشــنایی ،تک لبهها و آسفالت با برنامه ورود کردهایم.
از برنامههای دیگر حوزه فضای سبز یکی از پیشنهادهای برنامه
پنجســاله که در ردیف بودجه  98هــم پیشبینی کردیم .ایجاد
بزرگترین باغ پارک کشــور در شیراز است .بیش از  300هکتار
باغات قصردشــت در دست شهرداری اســت که معتقدیم باید
این پهنه به بزرگترین باغ پارک کشــور تبدیل شــود .از سوی
دیگر ازآنجاکه نماد شــهر شیراز را سرو شیراز میدانیم ،معتقدیم
از فاصله پنج کیلومتری چهار ورودی شــهر باید با درخت سرو
شــیراز را معرفی کنیم .در بخش سیما و منظر شهری امیدواریم
زشــتیزدایی کنیم و تابلوهای شــهری نظم و نســق دهیم و
جدارههای شهری را از رنگآمیزی تکلبهها به سمت زیباسازی
و به ســمت المانهای معرف شهر شیراز ببریم .همچنین برای
زیباسازی هواکشهای قطار شهری از میدان «اهلل» تا نمازی که
فضای خشــنی دارد ،مسابقهی طراحی را در نظر گرفتهایم که با
هماهنگی بسیار خوبی که با سازمان حملونقل ریلی شیراز داریم
ســعی میکنیم تا نوروز این دودکشها توسط طراحان ما تبدیل
به المانهای زیبا شــود .ازآنجاکه نوروز ما باید ویژه باشد ،عالوه
بر زیباســازی شهر با گلآرائی در نوع گلها ،حتی بر آنیم که بو
و عطر شــهر هم دلپذیر باشــد تا بتوانیم بهتر از نوروز  - 97که
به نظر من در این رابطه عالی کار شــد  -نوروز  98را هم بسیار
عالی و متفاوتتر از سال گذشته باشیم .سال گذشته در غرفههای
ماهیگلی کارهای قشــنگی انجام شد امسال معتقدیم که حتی
باید شــیکتر از سال گذشته باشند .همچنین چهار ورودی شهر
شیراز در بحث فضاسازی و طراحی باید اصالح شود.

فرق نمیکند .شامل مردان و زنان خواهد بود .اگر بخواهیم
به گذشته فالشبک بزنیم .ماده  16قانون آسیبهای اجتماعی
مربوط به معتادین متجاهر است که مسئولیت اینگونه معتادین
بر اساس تبصره سه ماده  80برنامه ششم به عهده وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده و در پرانتز سازمان بهزیستی با
همکاری شهرداری آورده شده است .شهرداری شیراز برای ماده
 16سولهای ساخته و آن را تجهیز کرده برای مردان و در کنار آن
هم مرکز ماده  16برای خانمها را با ظرفیت  150نفر آماده کرده
اســت؛ زیرا ازلحاظ آماری تعداد زنان دچار آسیبهای اجتماعی
در شــیراز هم کمتر از  150نفر به ما گزارش میرســد (هم از
اداره آسیبهای اجتماعی شهرداری هم سازمانهای بهزیستی و
مبارزه با مواد مخدر ).ماه گذشته نیز پیگیریهای متعددی داشتیم
که بتوانیم بحث بســتری و درمان معتادان را در مرکز آماده شده
توسط شهرداری در دهکده ســامی انجام دهیم .هزینهای که
ســازمان مبارزه با مواد مخدر در طول ســال گذشته باید تأمین
میکرده برای  240نفر بوده اســت که با پیگیریهای انجامشده
این مبلغ را به  500نفر زن و مرد در سال رساندیم و عالوه بر این
در ایام عید نوروز به مدتزمان سه ماه هم محدودیت تعداد نباید
داشته باشــیم .هر تعداد معتاد متجاهر که در ایام نوروز در شهر
باشد ،بستری و نگهداری میکنیم.

با توجه به حفاری دســتگاههای خدماترسان چه
تصمیم جدیدی در این زمینه گرفته شده است؟

درباره حفاریهای ســطح شــهر توســط دســتگاههای
خدماترســان  18دیماه  97جلسهای داشــتیم و از سال آینده
اجازه حفــاری روباز به ادارات خدماترســان نخواهیم داد؛ زیرا
در شــهر ما امروز آســفالت میکنیم و از ســوی دیگر دستگاه
خدماترســانی درخواســت حفاری میدهد و به همین ســبب
ذهنیتی که مردم نسبت به شهرداری دارند منفی خواهد بود اما در
حال گذار به سمت سیستمهای جدیدی هستیم تا که حفاریها
در عمق زمیــن انجام گیرد .افزون بر ایــن در زمینه دکلهای
مخابراتی نیز آئیننامه ســاماندهی آنها را تدوین و آماده کردیم
که در شرف امضاء و ارسال برای شهردار محترم شیراز است .ما
اعتقاد داریم که سه اپراتوری که دکلهای بزرگ در سطح شهر
دارند مانند همراه اول ،ایرانســل و رایتل باید پهنه شهر شیراز را
معین و تعداد دکلهــای موردنیاز در این پهنه را اعالم و ضمن
پیشبینی طرح توســعه  20ساله در نهایت باید دکلهای خود را
تجمیع کنند .ما اجازه نمیدهیم که بههمریختگی و تعدد دکلها
در فواصل نزدیک به هم زمینهساز ایجاد آشفتگی در شهروندان
شــود .همچنین باید این دکلها زیباسازی شود و بر این اساس
اجازه نمیدهیم هر نوع دکلی در شهر زده شود.

ارائه آموزشهــای فرهنگی به کودکان کار ازجمله
موضوعهایی بود که در گزارش شما در جلسه علنی
اخیر شورا ارائه شد ،هدف از این آموزشها چیست؟

در پنج ســازمان حوزه معاونت خدمات شــهری
شــهرداری چه اتفاقات جدیدی در حال رخ دادن
است؟

تقریب ًا بنای ما در حوزه آسیبهای اجتماعی کار فرهنگی
اســت و بیشــتر فعالیت خود را در این راستا در موضوع کودکان
کار متمرکــز کردیم؛ زیرا معتقدیم که اگــر برنامهای برای آنان
نداشته باشیم .فردا از بین این افراد متکدیان و معتادین متجاهر
بروز میکنند ،اما خوشــبختانه با برنامههایی که در دســتور کار
و حرفهآموزی ،نمایش ،کتابخوانی ،قصهنویســی و حوزههای
مختلف فرهنگی در رابطه با کودکان کار داریم ،آنان را نگهداری
میکنیم.

پنج سازمان بزرگ در حوزه ما قرار دارد که معاون خدمات
شــهری شــهرداری رئیس هیئتمدیره این سازمانها است .در
سازمان آرامستانها از سال آینده قطع ًا فعالیت آرامستان بهشت
احمدی و با توجه به آماده شدن سردخانه آن و انجام یک سری
کارهای جزئی در یک ماه آینده گستردهتر میشود .سازمان دیگر
ما آتشنشــانی است .اعتقاد داریم که در برنامه پنجساله بایستی
 10ایســتگاه آتشنشانی جدید ایجاد کنیم و استاندارد مدنظر ما
هر سال دو ایستگاه آتشنشانی است.

یکــی از مهمترین ســازمانهای تحت معاونت
خدمات شهری ،سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهری اســت .شما در این سازمان چه برنامههایی
برای افزایش کیفیت بصری در شهر ،ارتقای سیستم

در حال حاضر چند ایستگاه آتشنشانی در شیراز
داریم؟

 22ایســتگاه آتشنشانی در شــیراز وجود دارد که بعضی
ایســتگاهها هم مانند ایســتگاه پل حر و شــهرک گلستان باید

،،

برای اولین بار در
شهرداری شیراز در
حال ایجاد سولهای
بزرگ هستیم که پس از
ترک اعتیاد یا مشکالت
اجتماعی ،افراد را در آن
به سمت کارآموزی ببریم
تا مهارتهای کاری و یا
هنری را به آنان آموزش
دهیم؛ که شاغل شوند و به
زندگی طبیعی بازگردند

،،

بازســازی شود .عالوه بر ساختوساز ایستگاهها نیازمندیم که به
لجستیک آتشنشــانی هم بیندیشیم؛ عالوه بر وسایل موردنیاز،
ابزار و وسایل آتشنشانی فوقالعاده خاص هستند .اگر دستکش
معمولی صد هزار تومان باشــد دستکش آتشنشانی سه میلیون
تومان قیمت دارد و کاله آتشنشــانی پنج میلیون تومان است.
عالوه بر این با توجه به افزایش تعداد ســاختمانهای مرتفع ما
نیاز به باالبر در آتشنشانی داریم .همچنین ماشینآالت آن نیز
باید تجهیز شود.
آتشنشانی شــیراز یک باالبر  50متری دارد؛ آیا
اندازه باالبر جدید بلندتر خواهد بود؟

قصد خرید یک باالبر  75متری برای آتشنشانی را داریم
که کارهای آن را دنبال میکنیم.
درزمینه ســاماندهی مشاغل شهری ابتدا بفرمایید
که آیا دستفروشــی و بارفروشی جرم است؟ چه
راهکاری برای تعامل میان دستفروش و شهرداری
وجود دارد کــه هم در وضعیت کنونــی اقتصادی،
شغلهای بیشتری از بین نرود ،و هم قانون خدمات
شهری زیر پا گذاشته نشود؟

یکی از وظایف شهرداری طبق قانون جمعآوری سد معبر
اســت که یکی از مظاهر ســد معبر ،بارفروشان و دستفروشان
هســتند .ما واقع ًا در پی ســاماندهی دستفروشــان و وضعیت
کسبوکار آنها در سطح شهر هستیم؛ اما در رابطه با بارفروشان
با توجه به اینکه با این کار مشــکالت عدیده ترافیکی ،امنیتی،
بهداشــتی و نازیبایی را بر شهر هموار میکنند ،قطع ًا ما اعتقادی
به فعالیت این قشــر بهویژه در برخی ورودیهای شهر که خط
قرمز ما و جاهای دیدنی اســت ،نداریم .مــن فکر میکنم باید
بین دستفروشــان ،بارفروشان ،اغذیهفروشــان ،آشفروشان و
کبابزنیهای ســطح شهر تفکیک قائل شــویم .ما یک سری
اغذیهفروشــیها داریم که معلوم نیســت از کجا مواد اولیه خود
را تهیه میکنند و مســائل بهداشتی رعایت نمیشود .اینکه ما
بگوییم صد نفر شغل دارند ،اما مسائل بهداشتی آن ایراداتی دارد
و معلوم نیست که از کجا میآیند قطع ًا ما باید این مسائل را جدا
ببینیم .زیرا این روزها رســم شده که هرکس با موتورسیکلت یا
خــودرو یک دیگ غذا تحت عنوان غــذای خانگی ـ که معلوم
نیســت در کجا طبخ شده ـ با قیمتهای غیرعادی ارائه میکند
که به نظر میرســد یک جای این کار ایراد دارد .به همین دلیل
ما اجازه فعالیت به این افراد تحت عنوان اغذیهفروشی در سطح
شهر نمیدهیم؛ اما دستفروشان ما هیئتمدیرههای متعدد دارند
و با شــهرداری تعامل خوبی این قشر ایجاد کرده است .ما هم با
آنها همکاری میکنیم.
شما با بازار روزها که مخالفتی ندارید؟

مخالفــت نداریم اما در یکجاهایی با نوع کار آنها ممکن
اســت مخالفت داشته باشــیم که مث ًال در ســاعت معینی و در
محدودهای که برای آنان تعریف شده به کسبوکار بپردازند.
در زمینه مشاغل مزاحم آیا دستور کاری جدید در
برنامه شما مطرح شده است؟

ازآنجاکه مشــاغل مزاحمی در سطح شــهر هنوز فعال
هستند؛ با پیگیریهای انجام گرفته دنبال طراحی و برنامهریزی
بــرای تبدیل بیش از  400هکتار زمین به یک شــهرک بزرگ
مشاغل مزاحم هســتیم که مراحل اداری آن تمام شده است تا
همهی مشــاغل مزاحم سطح شهر را به آن انتقال دهیم که کار
بزرگی است.
آیا این شهرک با شهرکهای مشاغل مزاحمی که دیگر

بخشهای خصوصی شیراز انجام دادهاند ،تفاوت دارد؟
بخش خصوصی کار خود را میکند که به نظر من تاکنون
نیز موفق نبودهاند ،اما شهرک  400هکتاری ما توسط شهرداری
ایجاد میشود .همچنین ما یک میدان میوه و ترهبار بیشتر نداریم
که کفاف نمیدهــد .با برنامهریزیهای در حال انجام در زمینی
پنج هکتــاری در میدان ترهبار تعداد غرفهها را افزایش میدهیم
و نزدیــک  20هزار مترمربع ســاختمان بهعنوان میدان مرکزی
میوه و ترهبار در شــیراز ایجاد خواهیم کــرد و نیز با ایجاد یک
سری صنایع جانبی موردنیاز مانند سردخانه و کارخانه بستهبندی
و تولید سبد و آزمایشگاههای موردنیاز برای کنترل میوهها زمین
جنــب آن نیز با همکاری بخش خصوصــی این میدان ترهبار را
متحول میکنیم .تقریب ًا  37بازارچه میوه و ترهبار شــهرداری نیز
از دیدگاه ما باید ازنظر کمی و کیفی متحول شــود .هم کیفیت
میوههای عرضهشده در بازارچههای شهرداری باید بهتر باشد و
هم با قیمت ارزانتر ارائه شود .فیزیک بازارچههای شهرداری هم
باید به سمت سازههای جدید برود.
چندی پیش شــما از ایمنی نبودن بــازار وکیل گفتید و
خواستار ایمنسازی این بازار در اسرع وقت شدید .امروز در شیراز
چه تعداد مناطق پرخطر و مســتعد خطر وجود دارد و ســازمان
آتشنشانی چه کمبودها و محدودیتهایی برای مقابله با خطرات
این اماکن دارد؟
معتقدیم بازار وکیل فراتر از یک بنای تجاری است و مرکز
فرهنگی شیراز و یک میراث ملی و حتی فراملی میدانیم و نباید
آن را مانند سایر مراکز تجاری سطح شهر ببینیم؛ بنابراین برای
رفع ایراد و اشــکاالت تاکنون چندین جلسه کارگروهی با دیگر
ادارات متولی برگزار کردیم و یک ســری تقسیمکارها را انجام
دادیم که مث ًال شهرداری کفسازی بازار را انجام دهد که اکنون
کفسازی بازار وکیل شمالی انجام شده است و اما برای بدنه بازار
تعریف شده که سازمان میراث فرهنگی چه باید بکند و یا نقش
دســتگاههای خدمات رسان در این زمینه چیست؟ در بازار وکیل
یک سری مشکالت وجود دارد .اول سد معابر موجود در این بازار
اســت و دوم بحث اجناس و کاالهای مغازههاست که بخشی از
معبر را گرفته است و حتی در شبها هم جمعآوری نمیشود .اگر
جرقهای در بازار وکیل آن هم در شب داشته باشیم عمق فاجعه
بــه حدی خواهد بود که نمیتوان آن را جمع کرد .با برنامهریزی
که با آتشنشانی داشــتیم درصدد هستیم که مشکالت امنیتی
ساختمانهای این بازار را با توجه به خطر فوقالعاده رفع کنیم.
از سازمان موتوری چه خبرهای جدیدی دارید؟

یکی از ســازمانهای زیرمجموعه ما ســازمان موتوری
اســت که در طی ســالیان گذشــته متأسفانه این ســازمان به
لحاظ تشــکیالتی یک مقدار تغییر کرده اســت .درصدی از کار
آن بــه معاونت عمرانــی و درصدی دیگر از ماشــینآالت بین
شــهرداریهای مناطق و سازمانها تقســیم شده است .در این
حالت  1200خودرو اســتیجاری را به کار گرفتهایم .معتقدیم در
حوزه معاونت خدمات شــهری ،لجســتیک موتوری باید کام ًال
متحول و بهروز شود.
آخرین تصمیم در این زمینه چه بوده است؟

الیحهای توســط شهردار محترم شــیراز به شورای شهر
ارائه شــده که ســازمان موتوری در شهرداری ک ًال در قالب یک
شرکت انجاموظیفه کند .در کمیسیونهای شهرداری بهویژه در
کمیسیونهای سالمت ،محیطزیســت و خدمات شهری شورا
بندبند اساسنامهی شــرکتی که قرار است در این رابطه تأسیس
شــود ،در حال بررســی اســت که منتظر تعیین تکلیف توسط
مصوبه شورا برای تبیین مسیر آینده مجموعه موتوری شهرداری
هستیم.

،،

با پیگیریهای انجام
گرفته دنبال طراحی و
برنامهریزی برای تبدیل
بیش از  400هکتار
زمین به یک شهرک
بزرگ مشاغل مزاحم
هستیم که مراحل اداری
آن تمام شده است تا
همهی مشاغل مزاحم
سطح شهر را به آنجا
انتقال دهیم

،،

،،

در بخش سیما و منظر
شهری امیدواریم
زشتیزدایی کنیم و
تابلوهای شهری نظم و
نسق دهیم و جدارههای
شهری را از رنگآمیزی
تکلبهها به سمت
زیباسازی و به سمت
المانهای معرف شهر
شیراز ببریم

،،

پروندههفته
روایتی از پاکبان ها
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هر شغلی سختیهای خودش را دارد
اما پاکبانی شغلی است متمایز
با دیگر شغلها
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،،

زمینهی سربیرنگ
آسمان هنوز روشن
نشده .بر موهای
برفیاش اندکی نم
نشسته .وقتی حرف
میزند ،چشمهای
قهوهای میشی ،زیر
خطوط مورب پیشانی و
ابروهای پرپشت ،مثل
ستارهی صبح میدرخشد.
وقتی حرف میزند ،لبها
زیر سبیل جوگندمی تکان
میخورد

،،

،،

کار پاکبانی نیازمند یک
همیاری و صمیمیت
گروهی است و اگر
اینگونه نباشد شهر
هرگز به این پاکی و
زیبایی نخواهد بود.
بیدلیل نیست که
شیراز چندسال است
در بین شهرهای کشور
جزو برترین شهرهای
پاکیزهی کشور است

عکس ها :علی محمدی راد

،،

،،

یادش هست که سال
گذشته چند گردشگر
اهوازی و آبادانی جلویش
تعظیم کردند و گفتند:
«باید دست شما را
ببوسیم ،چون شهر شما
بسیار تمیز و پاکیزه
است».

،،

روایت «شهرراز » از پاکبانهای شیراز؛ به وقت گرگومیش

سمفونیجاروها

شهرراز

ســاعت  3:30صبح ســرد دیماه؛ از
آسمان ســوز میبارد و اشکســرما .صمد
فتحی اینســوی خیابان جارو به دست دارد
و علی زارع آن ســو ،حد فاصــل چهارراه
سینما ســعدی و خیابان شــهید ذواالنوار.
لباسی سرتاسر نارنجی بر تن هر دو ،لباسی
که صمــد فتحی آن را «لباســی مقدس»
میداند و علی زارع «لباســی با رنگ شاد».
فتحی پنج ســال است که پاکبان است؛ 56
ســال دارد و قب ً
ال در یک شــرکت عمرانی
زیرمجموعهی شهرداری شیراز کار میکرد.

«بهلحاظ سنی چهار ســال دیگر بازنشسته
میشوم ».زمینهی سربیرنگ آسمان هنوز
روشــن نشــده .بر موهای برفیاش اندکی
نم نشســته .وقتی حرف میزند ،چشمهای
قهوهای میشــی ،زیر خطوط مورب پیشانی
و ابروهای پرپشــت ،مثل ســتارهی صبح
میدرخشــد .وقتــی حرف میزنــد ،لبها
زیر ســبیل جوگندمی تکان میخورد« .هر
شغلی شــرایط خاص و سختیهای خودش
را دارد ،شــغل پاکبانی اما اگر اغراق نباشد،
شغلی اســت متمایز با دیگر شغلها ...مث ً
ال
برنامههــای کاری ما در ایــام عید ،فصل

برگریــزان ،اعیاد و مناســبتهای ملی و
مذهبی فشــردهتر و بهصــورت فوقالعاده
اســت و ما بــا عشــق در آنها شــرکت
میکنیم« ».نظافــت و پاکیزگی» ذواالنوار
غربــی و کوچههای حدفاصــل بین خیابان
شــهید ذواالنوار تا سینماسعدی به عهدهی
اوســت .جزو نیروهای شرکتی است و مانند
دیگر نیروهای شــرکتی ،سازمان پسماند و
شــهرداری بهطور مســتقیم بر قراردادها و
بیمه و حقوقشان نظارت دارد.
قرارشان هر شب ساعت 3:30

 2600پاکبــان در شــهرداری شــیراز
مشــغول به فعالیت هستند؛ نوبت کار صمد
فتحی شــب آغاز میشــود تا ظهر و ســه
روز در هفتــه هم ،تا بعدازظهــر« .برای با
خانوادهبودن ،مطالعه و ...زمانبندی منظمی
دارم ».ســه فرزند دارد و هر ســه در خانه،
نزد پدر و مادر زندگی میکنند .بخشــی از
اوقاتــش در خانه را اختصــاص میدهد به
مطالعه« .کتابهای ادبی ،عرفانی ،فلســفی
و اقتصادی مطالعه میکنم ».بارها مشاهده
کردهاید که شــهروندان ،تهسیگار ،نایلون و
برخی از زبالههای خودروشــان را از شیشه

11

پرونده هفته

شهرراز /یکشنبه  23دی  6/97جمادیاالول /1440سال چهاردهم/شماره285

SUN 13 Jan 2019/Fourteenth Year /No.285

،،

صمد فتحی

علی زارع
پرت میکنند بیرون؛ یــا آنکه میاندازند در
پیــادهرو و جوی آب؛ حال آنکــه انگار هر
شــهروند باید خود به چشم خویش ببیند که
نارنجیپوشان زحمتکش شــهر ،در سرما و
گرما چگونه برای جمعکردن هر تهســیگار
و بطری آب ،چه ســختیهایی میکشــند.
از صمــد فتحی میپرســم تأثیــر فرهنگ
شهروندی در شغل شما تا چه اندازه اهمیت
دارد؟ او اما آنقدر نجیب اســت که ابتدا از
خود آغاز میکنــد و میگوید :باید ما بتوانیم
ارتباط خوب و صحیحی با شــهروند برقرار
کنیــم« .ارتباط خوب با شــهروندان برقرار
کردن یک هنر اســت ،شــهروندان ما فهیم
هســتند و واقع ًا با پاکبان همــدل و همراه
هســتند ...گاه که به آنها تذکری میدهیم،
واقع ًا رعایت میکنند ،اما مهم آن اســت که
چگونه بتوانیم یک مطلب را به شــهروندان
ارائه کنیم».
انتظار ما ،طلب همدلی است

«پاکبانهــا چــه انتظاراتــی دارند؟»
دســتکش نارنجی را در دستهای بزرگش
جابهجــا میکنــد« .انتظــار مــا بهعنوان
چشمداشــت نیســت ،بلکه طلــب همدلی
اســت ،مث ً
ال ما جــداول زمانبنــدی برای
ً
جمعآوری زباله داریــم .مثال در این منطقه
زبالهها شبهای فرد جمعآوری میشود ،اگر
شهروندان همین یک مورد را کام ً
ال رعایت
کنند ،مهمترین همدلی با ماست ».میگوید
وظیفهی سازمان پسماند «استیصال آلودگی
و تمیز کردن چهرهی شهر» است؛ «بهویژه
در ایــام عید نــوروز که شــیراز در پاکی و
تمیزی یک شــهر سرآمد است ».همانگونه
صمیمی میگوید :بســیاری از شــغلها به
عشــق نیاز دارد ،اما در شیراز در برابر شأن
و منزلت شهر شــیراز ،باید «پروانهوار» کار
کــرد؛ «چهبســا بزرگانی که در این شــهر
زیستهاند و دفن شــدهاند ...شغل پاکبانی با
آن همه ســختی ،در برابر منزلت شهر شیراز
هیچ است ».میگوید در ایام نوروز کار آنها

بیشتر میشود؛ «چون در این ایام برنامههای
فوقالعــاده مانند کمپهای نوروزی پذیرایی
از مهمانان نــوروزی داریم ...در عید همهی
مدیران شــهری پای کار هستند ،بارها شده
که شهردار شــیراز و معاون خدمات شهری
و رئیس ســازمان پســماند در نیمهی شب
به ما ســر میزنند و به مشــکالت رسیدگی
میکنند».
رایجکردن فرهنــگ کتابخوانی در کارکنان
شهرداری

اشــاره کردیــم که صمــد فتحی اهل
مطالعه اســت؛ «چندی پیــش اتفاق جالبی
برای برخی کارکنان شــهرداری رقم خورد
و آن ،رایجکــردن فرهنــگ کتابخوانــی
بــرای پاکبانهــا ،آتشنشــانها و ...بود».
دســتهاش از جارو جدا نمیشــود« .من از
مدیــران شــهری میخواهم که بــه ترویج
فرهنــگ کتابخوانی بیشــتر از این همت
کننــد ».چــرا؟ «اگر کتابخوانــدن در بین
کارکنان و پاکبانها رایج شــود ،میتواند به
ارتباط بهتر شــهروند با پاکبان کمک کند».
ماشین جمعآوری زباله سر میرسد« .سالم
صمــد ...چطوری؟» خوشوبشــی میکنند،
ســطل زباله را میگــذارد روی جک خودرو
و زبالهها خالی میشود توی مخزن کامیون.
«سازمان پسماند کارگروههای مجربی دارد
و در آموزشهای شــهروندی بــه پاکبانها
بســیار خوب عمل میکند .اینجا ما تفکیک
زباله داریم و جمعآوری پسماند تر بهصورت
جدا از پسماند خشک انجام میشود».
حقوقها بهموقع پرداخت میشود

صمد فتحی در آســتانهی بازنشستگی
اســت ،بهلحاظ ســنی چهار ســال مانده تا
موعد بازنشســتگی« .از نظر شــغلی حقوق
و مزایای ما در چارچوب تعریفشــده قانون
کار و بر اســاس ســنوات ،حق عائلهمندی،
پاداش و عیدی ،اضافهکاری و ...اســت که
بهموقع پرداخت میشــود ...بهویژه از زمانی

که آقای اســکندرپور شــهردار شــیراز شد،
بســیاری مواقع حتی پیش از موعد پرداخت
حقوق ،به ما حقوق پرداخت میشــود .مث ً
ال
همیــن چندی پیش حقــوق مهرماه را نیمه
دوم شــهریور پرداخت کردند ،حقوق شــب
یلدا نیــز همینگونه بود کــه این موضوع،
خود یک کمک خوب برای ماســت ».فتحی
عاشــق حضرت اباعبداهلل حسین (ع) است
و وقتی میگوید هنوز توفیق نداشــتهام که
در ایام اربعین با موکب احمدبن موســی (ع)
شهرداری شیراز به مرز کربال بروم ،غمی در
چشمهای میشیاش مینشیند.
همدلی و همیاری پاکبانها

پاکبانها رابطهای دوســتانه با یکدیگر
دارند ،وقتی همه ساعت  2نیمهشب از خواب
بیدار میشــوند ،انگار حســی مشــترک در
آنهاست« .کار پاکبانی نیازمند یک همیاری
و صمیمیت گروهی اســت و اگــر اینگونه
نباشــد شــهر هرگز به این پاکی و زیبایی
نخواهد بود ».میگوید بیدلیل نیســت که
شیراز چندسال است در بین شهرهای کشور
جزو برترین شهرهای پاکیزهی کشور است.
اگر اینجا مســئلهای برای مــن پیش بیاید،
نخســتین کســی که به کمک من میآید،
همین پاکبان است ».اشارهاش به علی زارع
است.
پاکبان شهر
 13سال
ِ

علی زارع نهم آذرمــاه  1384بهعنوان
پاکبــان بر ســر کار آمد و هشــت ســال
دیگــر کــه شصتســالش تمــام بشــود،
بازنشســته میشــود .خنده از لبهای جدا
نمیشــود .تراژدی برمشــور را هنوز یادش
هست.
«من خودم هم رفتم و دو ،ســه شــب
کمک بچهها بــودم ...واقعــ ًا غمانگیز بود،
همه تــاش میکردنــد بــرای پیداکردن
ایــن بچهها؛ همه از همهجــا آمدند ،حتی از
استانهای دیگر هم برای پیداکردن بچهها

آمدند ».صدایی زنــگدارش حاال میلرزد.
«وقتی آتشسوزی شــد ،بچهها زنگ زدند
به آتشنشــانی ...زباله وقتی سنگین باشد،
شــروع به حرکت میکند؛ آن هم آن حجم
بســیار زیاد از زباله ...وقتی آب ریختند روی
زبالهها که خاموش شــود ،زبالهها شــروع
به حرکــت کردند و آن بچههــای معصوم
متأسفانه زیر زباله رفتند».

در شهری به وسعت
شیراز زندگی میکنیم
که باید زیباتر از
همیشه باشد؛ که
الزم است مردم
فرهنگسازی کنند
و دوم اینکه ما یک
سری کارها را باید
برای تمیزی شهر
انجام دهیم

،،

کار در سرما و گرما

علی زارع  13سال اســت پاکبان شهر
اســت« .ما در زمان کارمان ،ســرما داریم،
گرمای شــدید داریم ،باران و برف و آفتاب
ســوزان هم داریم ...اما خودمان این شــغل
را انتخاب کردهایم و وقتی چنین شــغلی را
انتخاب کردیم ،وظیفهمان اســت که به نحو
احسن انجامش بدهیم ».هر نیمهشب ساعت
 2با موتورســیکلت از خانهاش که فاصلهای
نســبت ًا دور دارد تــا دفتر پســماند ،میآید
بیرون؛ در آن ســرما« .باالخــره هر کاری
ســختی خودش را دارد ».میگوید خانواده
سختیهای کارشان را تحمل میکنند.
همهی ایام نوروز مشغولِ کار

موعد نوروز که میرســد ،همهی شهر
پذیرای میزبانی از مســافران و گردشگران
نــوروزی و همچنیــن مهیــای خدمت به
شهروندان میشوند.
پاکبانها در این ایام ،وظیفهای حیاتی
دارند« .از  15اسفند تا  15فروردین مرخصی
پاکبانها لغو میشــود تا شهر پاکیزه بماند؛
چــون مهمان نوروزی که به شــیراز ســفر
میکند ،بایــد کِیف کند از تمیزی شــهر».
یادش هســت که سال گذشته چند گردشگر
اهــوازی و آبادانی جلویــش تعظیم کردند و
گفتند« :باید دســت شــما را ببوسیم ،چون
شــهر شما بســیار تمیز و پاکیزه است ».آن
مســافران اهــواز و آبادان چه حقشــناس
بودنــد؛ پاکبانهــا نگهبانان شــهر پاکیزه
هستند.

،،

مشکل امروز در
حوزه پسماند ،درصد
باالی تولید زباله در
خانوادهها است که باید
فرهنگسازی به سمت
کاهش زباله و تفکیک
از مبدأ برود

،،

معاون خدمات شهر ی شهرداری شیراز در گفتوگو با «شهرراز» از پاکبانها میگوید

فرهنگسازی به سمت کاهش زباله و تفکیک از مبدأ باشد

معاون خدمات شــهری شهرداری شیراز در گفتوگو با شــهرراز از اهمیت کار
پاکبانها و نقش افزایش فرهنگســازی در پاکیزگی شهر میگوید .محمدرضا محمد
حســنپور دربــاره برنامههای افزایش کیفیــت جمعآوری و امحای پســماند و زباله
میگوید :هرچند شــیراز یکی از تمیزترین شهرهای کشور است اما معتقدیم که یک
فیلتر سیگار در سطح خیابانهای شهر نباید دیده شود .من چرا باید به خود اجازه دهم
کــه بعد از مصرف آبمعدنی بطــری آن را در خیابان بیندازم؛ زیرا پاکبان ما باید جان
خود را برای آوردن آن بطری از البهالی خودروها به خطر بیندازد .به گفته محمدرضا
محمد حسنپور باید گفت در طول سال خطراتی داریم که جان پاکبانان ما را به خطر
میاندازد و این برای برخی به یک کالس تبدیل شــده که مقدار زباله خود را افزایش
دهنــد؛ بنابراین معتقدیم که به لحاظ فرهنگی مــردم باید کمک کنند زیرا یک خانه
چندین متری محل زندگی ما نیست؛ بلکه در شهری به وسعت شیراز زندگی میکنیم
که باید زیباتر از همیشــه باشد؛ که الزم است مردم فرهنگسازی کنند و دوم اینکه
ما یک سری کارها را باید برای تمیزی شهر انجام دهیم.
به گفتهی حسنپور مشــکل امروز در حوزه پسماند ،درصد باالی تولید زباله در

خانوادهها است که باید فرهنگســازی به سمت کاهش زباله و تفکیک از مبدأ برود.
کارهای بســیاری در این حوزه تعریف و کارهای شاخصی را آغاز کردیم که در برخی
نیز دنبال تشریفات قانونی هستیم و آگهی روزنامه و فراخوان آن صورت گرفته است.
ازجمله بزرگترین کارخانه تولید انرژی از زباله توسط سرمایهگذار بخش خصوصی که
زباله را از فرصت به تهدید تبدیل کنیم .به گفتهی او ،در بحث ضایعات ساختمانی اگر
به کیانآباد بروید کوهی از زباله را میبینید که باید تا  80درصد این ضایعات بازیافت
و به بازار مصرف بازگردد و ما در حال پیگیری این کار هستیم .البته در محل دفن زباله
برمشور ما دو خط ســورتینگ داریم که برای اینکه  45درصد دیگر زباله نیز سورت
شــود ،در پی راهاندازی خط سوم سورتینگ در برمشور هستیم که در یک مدتزمانی
پنجششماهه این خط را شاهد باشیم.
معاون خدمات شــهری شهرداری شــیراز دربارهی آبیاری فضای سبز با استفاده
از پســابها نیز میگوید :در مذاکراتی که با آبفا داشــتیم بحث آب برای فضای سبز
برمشــور هم حل شــده اســت .اعتقاد به کارهایی داریم که برخی ممکن است آن را
آرمانی بدانند .باید اما مشــکل ما در آب فضای سبز نبود رینگ آب مصرفی است .ما

با داشتن حدود  150حلقه چاه مشکل داریم معتقدیم آب مصرفی برای آبیاری فضای
ســبز ما باید از پساب تهیه شود و نباید آب باکیفیت بسیار باال را پای چمن بریزیم .او
میگوید :معتقدیم که یکی از جاذبههای شهر شیراز رودخانه خشک است که باید آب
در آن جریان یابد که دو پیشــنهاد برای ساماندهی و آبدار شدن رودخانه خشک داریم
که یکی از طریق ســد تگ سرخ و دیگری از طریق پساب با رعایت تمام فاکتورهای
زیســتمحیطی اســت که با تحقق آن خواهیم دید در طول سال چه اتفاق خوبی در
سطح شهر خواهد افتاد.
حســنپور درباره وضعیت شــغلی پاکبانان نیز میگوید :قبــل از اینکه مدیران
شــهرداری حقوق بگیرند پاکبانان ما حقوق دریافت میکنند؛ اما در بخش خصوصی
در حوزه پســماند زودتر از مدیــران حقوق میگیرند .بااینحال یکــی از مصوبات ما
در هیئتمدیره ســازمانها همین اســت که امروز فضای سبز دید مردم به شهرداری
اســت که باید تعهدات و ضمانتنامههایی داشــته باشــیم تا کارگران فضای سبز در
پیمانکاریهــای بخش خصوصی حقوق خود را بهموقع دریافت کنند و این یک قانون
است.

گزارشاجتماعی
گزارشی دربارهی قیمت کاالهای مصرفی

12

اخیرا ً قیمت گوشت قرمز افزایش پیداکرده و هر کیلو گوشت
به بیش از  70هزار تومان رسیده است
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گزارش «شهرراز» درباره افزایش قیمت گوشت قرمز

کاهش واردات و افزایش صادرات
گوشت قرمز را گران کرد

،،

در گذشته گوشت
گرم وارداتی در
فروشگاههای زنجیرهای
توزیع میشد ،اما اکنون
توزیع گوشت گرم
وارداتی در بازار صورت
نمیگیرد و همین باعث
افزایش قیمتها نیز
شده است

،،

،،

اختالف قیمتی که تحت
تأثیر نوسانات نرخ ارز
در کشور ایجادشده
باعث شده است که
عدهای از افراد از این
فرصت سو استفاده کنند
و بعد از خرید گوشت
آنها را به مغازههایی
مانند فستفودها
بفروشند که این یک
امر غیرقانونی است

،،

پس از نوســانات نرخ ارز و تأثیر آن بر روی قیمت کاالها ،شــاهد افزایش قیمتها
محمدرضا طاهری
هســتیم ،یک روز برنج ،روغن نباتی ،و حاال هم نوبت افزایش قیمت تخممرغ ،مرغ،
گوشت وارداتی و محصوالت لبنی رسیده است .کافی است که از مقابل فروشگاههای بزرگ شیراز مانند
رفاه گذر کنید ،آنوقت متوجه میشوید که صفی از مردم در صفهای طوالنی منتظرند که بتوانند گوشت
قرمز خریداری کنند .اما موضوع ازآنجا اهمیت مییابد که این کاالها اساسی بوده و خریدار مجبور است،

قمیت امروز انواع گوشت قرمز

اخیراً نیز قیمت گوشت قرمز افزایش پیداکرده و آنطور
که رئیس اتحادیه مرغ و تخممرغ شــیراز میگوید :هر کیلو
گوشت بااســتخوان با دنبه به قیمت  ۶۴هزار تومان در بازار
توزیع میشــود؛ همچنین گوشت بااستخوان بدون دنبه ۷۰
هزار تومان ،گوشــت بااستخوان بدون دنبه بر سینه  ۷۶هزار
تومان ،گوشت بی استخوان مخلوط با دنبه  ۷۶هزار تومان،
گوشت بی اســتخوان مخلوط بدون دنبه  ۸۲هزار تومان و
گوشــت بی استخوان و بدون دنبه  ۸۸هزار تومان به فروش
میرســد .وی قیمت گوشت گوســاله را  ۴0هزار تومان و
گوشت گوساله مخلوط را  ۶۰هزار تومان اعالم کرد .نجفی
بابیان اینکه قاچاق گوســفند از مرزها به خارج از کشور علت
گرانیهای اخیر گوشت گوســفند است ،در خصوص توزیع
گوشــت منجمد میگوید :در فروشــگاههای بزرگ گوشت
منجمد توزیع میشود اما توســط اتحادیه توزیع نمیشود و
اگر توزیع آن با اتحادیه بود قیمتها کنترل میشــد و پایین
میآمد؛ چراکه در همه نقاط پخش میشد ،اما در حال حاضر
در فروشــگاههای مخصوصی اســت که همه مردم به آن
دسترســی ندارد .وی ادامه میدهد :انتظار است در  ۱۰تا ۲۰
روز آینده بازار گوشت متعادل شود.
توزیع گوشــت باکارت ملی در شهرستانها در
دستور کار دولت قرار ندارد

از ســویی نماینده مردم شــیراز و عضو هیئترئیسه
کمیسیون کشــاورزی مجلس هم در ادامه به میزان واردات
گوشت به کشور اشاره میکند و میگوید :ساالنه حدود 100
الی  150هزار تن گوشــت گوساله وارد کشور میشود و این
مقدار از کشورهایی مانند برزیل ،نیوزلند و استرالیا وارد کشور
میشود .علیاکبری در گفتوگو با «شهرراز» میگوید :حدود
 10کاال بهعنوان محصوالت راهبردی محســوب میشوند،
بنابراین دولت بایــد با در نظر گرفتن قیمت تضمینی ،خرید
تضمینی و خرید بر پایه بورس به هر نحوی که شده آنها را
فراهم کند .وی بابیان اینکه قیمت مصوب کاالهای اساسی
توسط شــورای اقتصاد تعیین میشود میافزاید :تشکلها و
اصناف میتوانند با بر عهده گرفتن گوشهای از کار ،مسئولیت
بخشی از فرآیند قیمتگذاری و تأمین کاالهای راهبردی را
بر عهده بگیرند ،عالوه بر اینکه باعث شفافیت در پاسخگویی
میشوند اجازه نمیدهند که آسیبی به مصرفکننده وارد شود.
سوءاستفاده از افزایش قیمت ارز

،،

در حال حاضر به دلیل
اتفاقاتی که در نرخ ارز
ایجادشده بعضی از
افراد بهواسطه اینکه
بتوانند سود بیشتری را
در این رهگذر کسب
کنند ترجیح میدهند
دامهای خود را از طریق
مرزهای غربی از کشور
خارج کنند

،،

برای رفع نیاز روزانه خود آنها را خریداری کند؛ اما ســبد کاالی درصدی از افراد جامعه کوچکتر
شده است .کوچکی سبد کاالی برهی خریداران را بهراحتی میتوان از میزان فروش سوپرمارکتها و
حتی فروشــگاههای زنجیرهای و نیز نوع مواد غذایی خریداریشده فهمید .بررسیها نشان میدهد که
سهم کاالهای غیرضروریتر مانند آجیل ،شکالت ،شیر و برخی میوهها در سبد کاالهای خانوار به کمتر
از یکچهارم تقلیل پیداکرده است.

اکبری با اشــاره به اینکه شرکت پشــتیبانی امور دام،
گوشــتهای وارداتی را از طریق فروشگاههای زنجیرهای و
شبکههای تعاونی توزیع میکند و در اختیار مصرفکنندگان
قرار میدهد :اختالف قیمتی که تحت تأثیر نوســانات نرخ
ارز در کشــور ایجادشده باعث شده است که عدهای از افراد

از این فرصت ســو استفاده کنند و بعد از خرید گوشت آنها
را به مغازههایی مانند فســتفودها بفروشند که این یک امر
غیرقانونی است .نماینده مردم شیراز در مجلس بیان میکند:
ازآنجاکه در بعضی از بخشها یک سری داللها وجود دارند
که به دنبال ســودجویی و سوداگری در بازار هستند بنابراین
جهت جلوگیری از این مهم در بخش گوشــت نیاز است تا
سیستمها نظارتی فعالیت خود را دقیقتر و موشکافانهتر انجام
دهند.
سیستم توزیع گوشت قرمز اداره شود

عضو هیئت رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بیان
میکند :اگرچه دانش و ظرفیت مناســب تولید دام در کشور
بهانــدازه کافی وجود دارد اما در حال حاضر به دلیل اتفاقاتی
که در نرخ ارز ایجادشده بعضی از افراد بهواسطه اینکه بتوانند
ســود بیشتری را در این رهگذر کسب کنند ترجیح میدهند
دامهــای خــود را از طریق مرزهای غربی از کشــور خارج
کنند که این مهم هم نیازمند نظارت دقیق در مرزها اســت.
وی خاطرنشــان میکند :تشــکلهای مردمی باید احساس
مســئولیت خود را در بعد نظارتی بر بازار افزایش دهند و این
در حالی است که آنها در صورت امکان میتوانند از ظرفیت
دســتگاههای نظامی و انتظامی استفاده کنند .نماینده مردم
شیراز بابیان اینکه توزیع گوشت باکارت ملی در شهرستانها
در دســتور کار دولت قرار ندارد ادامــه میدهد :دولت برای
اینکه بتواند توزیع گوشــت را در شهرها کنترل کند در آینده
تصمیماتی را اتخاذ کند که بتواند در راستای آن سیستم توزیع

ذرهبین
1

عامل مؤثر افزایش قیمت گوشت در حال حاضر
افزایش تقاضا در برابر کاهش میزان عرضه گوشت
است و با شرایط موجود و تنشــی که در چند سال
گذشته در حوزه دامهای مولد داشتیم میزان تولید
جوابگوی تقاضا نیست .از سویی درحالیکه صادرات
دام گوشــتی ممنوع اســت ،این رونــد بهصورت
غیرقانونی و قاچاق وجود دارد .همچنین صرفنظر
از گندم و جو که با ارز چهار هزار و دویســتتومانی
وارد میشود اما قیمت کاه و یونجه که خوراک دام
برای تولید گوشت است ،نسبت به سال گذشته سه
برابر افزایش داشــته است .از سوی دیگر ،بخشی از
تولیدکنندگان گوشت از چرخه خارج شدند و همین
باعث کاهــش عرضه و افزایش تقاضــا و درنتیجه
افزایش قیمتها شده است

را با یک سیستم مشخصی اداره و کنترل کند.
میزان تولید جوابگوی تقاضا نیست

رئیس اتحادیه دامداران فارس هم در رابطه با افزایش
قیمت گوشــت میگوید :عامل مؤثر افزایش قیمت گوشت
در حال حاضــر افزایش تقاضا در برابر کاهش میزان عرضه
گوشــت است و با شــرایط موجود و تنشی که در چند سال
گذشته در حوزه دامهای مولد داشتیم میزان تولید جوابگوی
تقاضا نیســت .وی همچنین به موضوع قاچاق دام گوشتی
اشارهکرده و میگوید :درحالیکه صادرات دام گوشتی ممنوع
اســت ،این روند بهصورت غیرقانونی و قاچــاق وجود دارد.
کالهی ادامه میدهد :صرفنظر از گندم و جو که با ارز چهار
هزار و دویستتومانی وارد میشود اما قیمت کاه و یونجه که
خوراک دام برای تولید گوشــت است ،نسبت به سال گذشته
سه برابر افزایش داشته است .وی میافزاید :همچنین وضع
تولید گوشــت خوب نبوده است و بخشی از تولیدکنندگان از
چرخه خارج شــدند و همین باعث کاهش عرضه و افزایش
تقاضا و درنتیجه افزایش قیمتها شده است.
برای تأمین بازار نیاز به واردکردن گوشت گرم
هستیم

رئیس اتحادیه دامداران فارس بابیان اینکه برای تأمین
بازار نیاز به واردکردن گوشت گرم هستیم ،تصریح میکند :در
گذشته گوشت گرم وارداتی در فروشگاههای زنجیرهای توزیع
میشــد اما اکنون توزیع گوشت گرم وارداتی در بازار صورت

نمیگیرد و همین باعث افزایش قیمتها نیز شــده است .به
گفته کالهی مجموع عوامل بــاال منجر به عدم همخوانی
عرضه و تقاضا و افزایش قیمت گوشــت قرمز شــده است.
همچنین رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش دوباره
گوشت گوســفندی خبر داده و میافزاید :در حال حاضر هر
کیلو گوشت گوسفندی  72هزار تومان به فروش میرسد.
قاچاق دام با افزایش نرخ دالر افزایش یافت

به گفته علیاصغر ملکی قیمت گوشت گوسفندی نیز
مقداری افزایش داشــته و نرخ هر کیلوگرم شقه بدون دنبه
برای مصرفکنندگان به هفتادویک هزار تومان تا هفتادودو
هزار تومان رســیده است .وی میگوید :همچنین قیمت هر
کیلوگرم شــقه بدون دنبه برای مغازهداران بین شصتوپنج
هــزار تومان تا شصتوشــش هزار تومان اســت که با 10
درصد ســود آن را به مصرفکننــده عرضه میکنند .رئیس
اتحادیه گوشت گوســفندی درباره اینکه برخی دلیل کمبود
دام را قاچــاق و برخی کاهش تولید عنوان میکنند ،تصریح
میکند :بحث قاچاق در این زمینه مطرح اســت ،قاچاق دام
با افزایش نرخ دالر افزایش داشته و در کمبود بازار تأثیرگذار
بوده اســت .ملکی درباره اینکه قرار است شرکت پشتیبانی
امور دام ،دام زنده از کشــور رومانی وارد کند ،عنوان میکند:
این موضوع مطرحشــده ،باید راهکارها بررسی و رایزنیها
انجام شود ،همچنین بودجه موردنظر تأمین شود ،به عبارتی
باید بســتر الزم برای انجام این کار فراهم شــود تا دام وارد
کنند.

رئیس اتحادیه دامداران فارس بابیان اینکه برای تأمین بازار نیاز به واردکردن گوشــت گرم
هستیم ،تصریح میکند :درگذشته گوشت گرم وارداتی در فروشگاههای زنجیرهای توزیع میشد
اما اکنون توزیع گوشت گرم وارداتی در بازار صورت نمیگیرد و همین باعث افزایش قیمتها نیز
شده است .به گفته کالهی مجموع عوامل باال منجر به عدم همخوانی عرضه و تقاضا و افزایش قیمت
گوشت قرمز شده است .به گفتهی او ،در حال حاضر هر کیلو گوشت گوسفندی  72هزار تومان به
فروش میرسد

قیمت مصوب کاالهای اساســی توسط شورای اقتصاد تعیین میشــود؛ اما تشکلها و اصناف
میتوانند با بر عهده گرفتن گوشــهای از کار ،مسئولیت بخشــی از فرآیند قیمتگذاری و تأمین
کاالهای راهبردی را بر عهده بگیرند ،عالوه بر اینکه باعث شــفافیت در پاسخگویی میشوند اجازه
نمیدهند که آسیبی به مصرفکننده وارد شود

2

3

گردشگری
گزارشی درباره ظرفیت گردشگری ادبی

عناصر سازنده مناطق ادبی
بهتنهایی یا درمجموع میتوانند
برای گردشگران جاذبه داشته باشند
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گزارشی دربارهی ظرفیت شیراز در گردشگری ادبی

شیرازمیتواندقطب
گردشگریادبیباشد

فاطمه منفرد

ســفر پدیدهای است که از گذشتههای دور موردتوجه مردم در اغلب جوامع دنیا بوده و برحسب
نیازهای متفاوت اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و تاریخی به پویایی خود ادامه داده است .با توجه
به گســترش ارتباطات و افزایش چشــمگیر تعداد عالقهمندان ،صنعت گردشگری پیامدهای
بســیاری همچون اشــتغال و ارزآوری را برای کشورها به همراه داشــته است .در دنیای امروز
مقصد گردشگران ادبی

اینگونــه از گردشــگری درواقع شــاخهای از
گردشــگری فرهنگی محسوب میشــود که انگیزه
اصلی گردشــگران بازدید از مکانها و ســایتهای
مرتبط بــا زندگی و حیات نویســندگان ،شــاعران،
هنرمندان یا آثارشــان اســت .در حقیقت کشــش و
جاذبهای که در این محلها وجود دارد ،گردشــگران
ادبی را که از خواننــدگان و عالقهمندان به آثار این
شــاعران و هنرمندان هســتند ،ترغیب کرده تا برای
اغنای حس نوســتالژیک در مورد یک اثر یا نویسنده
به محیط زندگی یا کار این شــاعران و نویســندگان
سفر کرده و از نزدیک از محیطهایی که ممکن است
الهامبخش این شــاعران و نویســندگان بوده باشد،
بازدید کنند .گردشــگران ادبــی در این مکانها که
بهوسیله مدیران فرهنگی و گردشگری سعی میشود
به شکل اولیه حفظ و احیا شود ،میتوانند جا پای این
هنرمندان گذاشــته و از نزدیک و از زاویه چشم آنها
دوباره نظارهگر آن مکانها باشند.
تاریخچه گردشگری ادبی در جهان

از طلــوع گردشــگری ادبــی بهطــور عام در
ســطح جهان ،مدت زیادی نمیگذرد .این شــاخه از
گردشگری که با مطالعه ،ادبیات و فرهنگ نوشتاری
هر کشــور نسبت مســتقیم دارد ،میتواند با آموزش
کافی ،تفاوتی عمیق در ســطح دیدگاه گردشــگران
ایجاد کند .بهطورکلی ،مکانها و اشیایی که با اتفاقات
مهــم زندگی ،آثــار هنری یا مرگ یک شــخصیت
مشــهور ادبی در ارتباط باشــند ،در این تقسیمبندی
قرار میگیرند؛ مکانهایی مانند محل تولد و زندگی،
مسیر ادبی ،لوکیشن خلق یک اثر و آرامگاهها از این
دستهاند .از برجســتهترین جاذبههای گردشگری این
شــاخه در ســطح بینالملل ،میتوان به «خانه جین
آستین»« ،مسیر کد داوینچی»« ،خانه خیالی شرلوک
هولمز» و «آرامگاه شکسپیر» اشاره کرد.
گردشگری ادبی؛ دریچهای تازه

گردشگری ادبی ،جاذب گردشگرانی است که به
دنبال گردشگری هوشمندانه هستند و این درست در
نقطه مقابل حوزههای معروف گردشگری یعنی دریا،
شــن ،آفتاب و ...قرار میگیرد .این نوع از گردشگری
مخصوص گردشــگرانی اســت کــه میخواهند در
مورد شخصیت خودشان بیشــتر آگاهی کسب کنند
و دانــش و نظرات خود را در مــورد مکانها و افراد
به چالش بگذارند .گردشــگران به دنبال ســفرهای
خیالــی در مقاصد واقعی هســتند .درنتیجه توصیف
نویســندهها درباره بناها و مکانها به دلیل تفاوتشان
با توصیفهایی که در کتابهای راهنما نوشــته شده
و یا بهوســیله راهنمایان گفته میشــود ،موردتوجه
قرار میگیرد .طبق گفتههــای نظریهپردازان صنعت
گردشــگری ،دو نوع گردشــگر در مکانهای ادبی
وجــود دارد :گردشــگران ادبــی و بازدیدکننــدگان

عمومی میراث فرهنگی .بااینحال کســی نمیتواند
تأییــد کند که تفــاوت عمدهای میان گردشــگران
ادبی و گردشــگران دیگر جاذبههای میراث فرهنگی
وجــود دارد .توصیفهای ارائهشــده از گردشــگران
ادبی ،مشــابه توصیف و تعاریفی اســت که دربارهی
هر گردشــگر فرهنگی دیگر ارائه میشود :گردشگر
ادبی ،عموم ًا فردی تحصیلکرده اســت که به دنبال
احساسات و تجربه اســت و مکانی را برای اولین بار
بازدید میکند .تقریب ًا تعدادی از این گردشــگران در
مورد ارتباط مکانها با نویســنده چیزهایی شنیدهاند،
اما دانش آنها همیشــه درباره رمانها یا نویسندهها
زیاد نیست.
مؤلفههای اصلی گردشگری ادبی

عناصــر مهمــی بیانکننــده ظرفیتهــای
گردشــگری ادبی یک منطقه هستند و بهتنهایی یا با
ترکیب با دیگر انواع گردشــگری میتوانند بستههای
گردشــگری خالقانهای را ارائه دهند .عناصری مانند
اصالت ،منطقه یا مکان ادبی که شامل :محل زندگی
شاعران و نویسندگان ،شخصیت و شهرت منطقهای
یا جهانی نویسنده و ارتباطی که بین نویسنده ،خواننده
و نوشته به شکلهای گوناگون به وجود میآید.
اصالت

در دهه هفتاد میالدی مککنل بهمنظور تبیین
هدف گردشگر ،جســتوجوی اصالت را مورداستفاده
قرار داد که روی محیطهــای فرهنگی متمرکز بود.
اصالت مفهومی اســت که از سنتهای دستنخورده
بهوســیلهی جوامع مدرن و افــراد گوناگون بهعنوان
مهمترین موضوع در انگیزش گردشگران و توسعهی
سایتهای گردشــگری ادبی مطرح شــده و ازنظر
ســاختاری به چهار سطح دســتهبندی میشوند که
عبارتاند از :اصالت عینی ،اصالت ساختاری ،اصالت
پســتمدرن و اصالت ذاتی .به دلیل آنکه گردشگران
ادبی خواهان مشاهدهی وجه حقیقی و واقعی زندگی
و الهامات نویســنده یا مکانی کــه وقایع مهم در آن
اتفاق میافتد هســتند ،بنابرایــن اصالت به مفهومی
حساس در تصمیمگیری گردشگران مبدل شده است.
بهطور مثال بالکن رومئو و ژولیت در شــهر ورونای
ایتالیا؛ این اثــر ازنظر فیزیکــی ،بالکنی در طبقهی
دوم ســاختمانی اســت که بیرون از یــک پنجرهی
دومتری قرار دارد ،این بالکن در چهارچوبی به سبک
آپارتمانهای مســکونی ونیز قــرار گرفته که منبع
الهامبخش شکســپیر برای استفاده در نمایشنامهی
رومئو و ژولیت بوده است.
مناطق ادبی

مناطق ادبــی به شــکلهای گوناگون تعریف
میشود ،آنچه بیشتر در تعاریف مشترک است عبارت
است از اینکه مناطق ادبی عبارتاند از :مجموعهای
از ارتباط برقرارشده بین مکان ،نویسنده و نوشته .این

گردشگری بزرگترین و متنوعترین صنعت دنیا به حساب میآید .گردشگری هرروز در حال
گسترش اســت و انواع جدید آن ابداع میشود و این ویژگی را دارد که با دیگر رشتهها ترکیب
شــود .گردشگری ادبی ،گردشگری تازه رونق یافتهای است که ایران و بهویژه شهر شیراز ـ به
دلیل تاریخ و فرهنگ غنیای که دارد ـ میتواند بســتر مناسبی برای شکلگیری و گسترش آن
باشد.

مجموعه شــامل مکان تولد ،محیطی که نویسنده در
آن رشــد یا کار کرده است ،مکان زندگی ،مکانهای
الهامبخش برای نوشتن داســتان یا شعر و درنهایت
مقبرهی نویســنده یا شــاعر میشــود کــه ازجمله
مناطق ادبی در انگلســتان را میتوانیم به اســتارت
فورد شکســپیر و یا یورک شــایر خواهــران برونته
اشــاره کنیم .همانطور که اشاره شد ،عناصر سازنده
مناطق ادبی بهتنهایی یــا درمجموع میتوانند برای
گردشــگران جاذبه داشته باشند ،در این راستا مناطق
ادبی در چهار دسته تقسیم میشوند که عبارتاند از:
الف .موزههای کوچک یا کلکســیونهای خانگی از
نویسندگان و شــاعران .ب ،منطقهای که نویسنده آر
آنجا طلوع میکند که تصویری از نویســنده به جهان
نشــان میدهد ،ج .منطق ادبی محلی ،د .جشنواره یا
جشنهای ادبی که میتواند به همراه ترویج کتاب یا
ادبیات برگزار شود.
ظرفیت باالی ایران در گردشگری ادبی

ادبیــات بازتاب واقعیت اســت؛ به یــک معنا،
نویســندگان در نوشتههایشــان کمابیــش دیدگاه
خــود یا درک خــود را از یک مقصد یــا مردم بیان
میکنند و این ارزشافزودهی چنین ادبیاتی است که
قابلمقایسه با راهنمایان گردشگری و کتابها است.
در اینجا ،نویســنده بهنوعی به یک راهنمای شخصی
و متخصص بدل میشــود و صمیمیتــی را به وجود
میآورد که یک گردشــگر عادی هرگز با آن روبهرو
نبوده است .حساسیت ،تصورات ،دید از محیط اطراف
و شیوه نویسندگی نویسنده ،تأثیر بسیاری روی ایجاد
تصویر مقصد در ذهن خوانندگان دارد؛ اما این فرایند
همیشه نتایج مشــابهی به دست نمیدهد ،حتی اگر
تمامی گردشگران خوانندهی نوشــتههای نویسنده،
دانشی مشابه نویســنده و نوشتههایش داشته باشند،
تصــور و درک آنها متفاوت اســت .گردشــگران
قلمرو و تجربهی خود را با تفســیر داســتان ،زندگی
یا خصوصیات شخصی نویسنده میسازند و این دلیل
این نکته اســت که هر تجربهی ادبی منحصربهفرد
اســت .آنها میتواننــد از تجربیــات یکدیگر بهره
ببرند و نظــرات و دید خود از مــکان را با کتابها،
داستانها و درک نویســنده رو در روی یکدیگر قرار
دهند.
ایران با پیشــینه غنی در زمینه ادبیات عرفانی
همچنین شعرای نامداری مانند فردوسی ،ناصرخسرو،
خیام ،ســعدی و حافــظ ،میتوانــد از مقاصد مهم
گردشــگری در دنیا بهویژه گردشگری ادبی به شمار
آید .اما به نظر میرســد کشــور ما که از دیرباز مهد
ادبیــات بــوده و از این منظر در کشــورهای جهان
کمتر رقیبی دارد ،قدردان این میراث هنگفت نیست؛
درحالیکه کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری پا
را از دایره تقسیمات ابتدایی فراتر گذاشته و فضاهای
خیالی یا ســمبلیک برای جذب گردشگر ادبی ایجاد
میکنند ،مــا برای میزبانی از کســانی که با مطالعه

و دانش کافی به جســتجو میپردازند نیز دســتمان
پر نیست؛ چه برسد به کســانی که به ادبیات عالقه
چندانی ندارند و این سبک گردشگری ،وظیفه آشنایی
آنان را با این میراث فرهنگی بر عهده دارد.
شــیراز و توانمنــدی تبدیــل به قطب
گردشگری ادبی ایران

از ســوی دیگر ادبیات و عرفان در شیراز قدمتی
هزاران ســاله دارد .صدها شاعر ،نویسنده و ادیب در
این شهر زیستهاند که خانهها و مقبرههایشان میتواند
میعادگاه عالقهمندان به ادبیات و گردشــگری باشد.
با وجود داشــتن سرمایههای ارزشمند ادبی در شیراز،
تاکنون فعالیتی درخور انجام نشــده است و بیشترین
مکانهایــی که بر جــای مانده ،آرامگاه شــاعران و
نویسندگان است که بهصورت عادی مورد بازدید قرار
میگیرند .از سوی دیگر برخی خانه و مایملک بسیاری
از مفاخر ادبی یا تخریب شده ،یا اگر مختصری هست
نیز در خالل بیتوجهی در حال از دست رفتن هستند.
بایــد به این نکته توجه داشــت که شــیراز به دلیل
تاریخ و فرهنگ غنی خود بهتر از هر شــهر دیگری
در ایران بســتر مناسبی برای شکلگیری و گسترش
گردشــگری ادبی است .با داشتن شعرا ،نویسندگان و
عارفان بنام فراوان و همچنین مکانهایی که ادیبان
زیادی در آن زیســته و آثار خــود را خلق کردهاند ،با
برنامهریزی مناسب و هدفمند قابلیت تبدیلشدن به
قطب گردشــگری ادبی ایران را دارد .درنتیجه رشد
و آشــنایی بیشــتر در این نوع از گردشگری مستلزم
شــناخت و آگاهــی از ادبا و بــزرگان ،نحوه زندگی،
تحصیل و کسب فضیلت و همچنین گاه منطقه تولد،
حیات و زندگی آنهاست.
برگزاری تورهای گردشگری ادبی

به عنوان مثال با معرفی مســیرهای مشخص و
از پیش تعیینشــده ،میتوان به برگزاری پربار هرچه
بیشتر تورهای گردشگری ادبی کمک شایانی کرد و
به این طریق به شــعرا ،ادیبــان و مکانهای مرتبط
با ادبیــات و زندگیهای این بزرگان پرداخت و آنها
را آنگونه که شایســته است به مردم و عالقهمندان
معرفی کرد .برای مثال نمونه خالقانه معرفی خواجه
شیراز با رویکردی جدید است .این مسیر گردشگری
همانطور که از عنوانش پیداست ،به گشتی پیرامون
شناخت بیشتر حافظ شیرینسخن منتهی میشود .با
بازدید از مقبره استاد و گشتی در قبور اطراف و معرفی
بزرگانی که در این مجموعه به خاک سپرده شدهاند،
میتوان این تور را آغاز کرد و در ادامه به محله دروازه
کازرون ،محل تولد و زندگی اولیه این شــاعر رفت.
سپس آرامگاه حضرت سید تاجالدین غریب(ع) معرفی
و بازدید میشود.
سپس از حرکت به ســمت خدایخانه مسجد
عتیق و ذکر اهمیت این مکان در زندگی حافظ منطقه
نهایی این تور خواهد بود.

عناصر مهمی
بیانکننده ظرفیتهای
گردشگری ادبی یک
منطقه هستند .عناصری
مانند اصالت ،منطقه یا
مکان ادبی که شامل:
محل زندگی شاعران و
نویسندگان ،شخصیت و
شهرت منطقهای یا جهانی
نویسنده و ارتباطی که بین
نویسنده ،خواننده و نوشته
به شکلهای گوناگون
به وجود میآید

،،

،،

با وجود داشتن
سرمایههای ارزشمند
ادبی در شیراز ،تاکنون
فعالیتی درخور انجام
نشده است و بیشترین
مکانهایی که بر جای
مانده ،آرامگاه شاعران
و نویسندگان است که
بهصورت عادی مورد
بازدید قرار میگیرند

،،

،،

با معرفی مسیرهای
مشخص و از پیش
تعیینشده ،میتوان
به برگزاری پربار
هرچه بیشتر تورهای
گردشگری ادبی کمک
شایانی کرد و به این
طریق به شعرا ،ادیبان
و مکانهای مرتبط با
ادبیات و زندگیهای
این بزرگان پرداخت
و آنها را آنگونه که
شایسته است به مردم و
عالقهمندان معرفی کرد

،،

ورزش

فارس با سیزده شرکتکننده
در مسابقات بازیهای آسیایی جاکارتا اندونزی  ۲۰۱۸حاضر شد
و شش مدال به دست آورد

گزارشی درباره ورزش حرفهای توپی در شیراز
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،،

 25درصد از
استانهای ایران
نمایندهای در لیگ
برتر فوتبال دارند
و  75درصد از این
داشته محروماند.
ایران در تقسیمات
کشوری 429
شهرستان دارد
که  10شهر آن در
لیگ برتر فوتبال
تیم دارند .شیراز با
تیمهای فجر شهید
سپاسی و قشقایی دو
نماینده در لیگ دسته
اول فوتبال ایران دارد

گزارش «شهرراز» از نمایندگان فارس و شیراز در ورزش حرفهای توپی ایران

ارتقای ورزش حرفهای در فارس نیازمند تیمسازی حرفهای

،،

،،

تیم شهید چمران
الرستان نماینده
فارسیها بدون شک
یکی از قدرتهای
لیگ برتر هندبال
بانوان است که در
سه فصل اخیر یا
قهرمان شده یا با
قرار گرفتن در رتبه
اول تا سوم بیشترین
تعداد ملیپوش را
داشته و نماینده
ایران در رقابتهای
جام باشگاههای آسیا
بوده است

،،

فعالیتهای ورزشی در بخشهای مختلفی دستهبندی میشود ،این بخشها
میثم حجتی
شــامل ورزش قهرمانی ،ورزش حرفهای و ورزش همگانی است که همگی در
دو بخش بانوان و آقایان برگزار میشــود .ورزش حرفهای به ورزشی گفته میشود که در آن
ورزشکاران برای فعالیت خود دستمزد دریافت میکنند .ورزش حرفهای در نقطه مقابل ورزش
آماتور قرار میگیرد که در آن ورزشــکاران تنها برای عالقه شــخصی به ورزش میپردازند.
ورزش حرفهای بیشــتر شامل حضور باشــگاهها در لیگهای مختلف است ،این باشگاهها با
شرایط جغرافیایی و جمعیتی فارس

،،

در ورزش همگانی
هم فارس همواره در
سالهای اخیر جز
برترین استانها بوده
که شیراز در پیشانی
این استان بیشترین
فعالیت را در سطح
شهرهای کشور
داشته است

،،

در ایران  31اســتان و  429شهرستان بهعنوان
تقســیمات کشــوری در نظر گرفتهشــده اســت و
دراینبیــن فارس  29شهرســتان دارد .فارس ازنظر
مســاحت در رده چهارم استانهای کشور قرار دارد و
بعد از اســتانهای کرمان ،سیستان بلوچستان ،یزد و
خراسان رضوی قرارگرفته است .فارس ازنظر جمعیتی
نیز در رده چهارم اســتانی قرار دارد .تهران ،خراسان
رضوی ،اصفهان و فارس اول تا چهارم و خوزستان در
رده پنجم و آذربایجان شــرقی در رده ششم جمعیتی
ایران قرار دارد .شــیراز هم پنجمین شهر پرجمعیت
ایران است.
فوتبال

اســتانهای خوزستان و تهران هرکدام در لیگ
برتر فوتبال چهار نماینده دارند .تهرانیها با استقالل،
پرسپولیس ،سایپا و پیکان در لیگ برتر فوتبال حاضرند
و خوزستانیها با فوالد خوزستان ،استقالل خوزستان،
نفت مسجدسلیمان و صنعت نفت آبادان در لیگ برتر
شــرکت میکنند .اســتانهای اصفهان و آذربایجان
شــرقی هرکدام دو تیم در لیگ برتــر فوتبال دارند،

ذوبآهن و سپاهان از شهر اصفهان و تراکتورسازی و
ماشینسازی از شهر تبریز در لیگ برتر فوتبال ایران
حاضرشدهاند .استان خراسان رضوی یک نماینده در
لیگ برتر دارد که از شهرســتان مشهد در لیگ برتر
حاضرشــده است ،پدیده با ســرمربیگری یحیی گل
محمدی نتایج خوبی نیز در لیگ  97ـ  98گرفته است.
پارس جنوبی جم ،نساجی مازندران و سپیدرود رشت
به ترتیب از استانهای بوشهر ،مازندران و گیالن در
لیگ برتر فوتبال ایران به نام «خلیجفارس» حاضرند.
هشت استان تهران خوزســتان ،اصفهان ،آذربایجان
شرقی ،خراســان رضوی ،بوشهر ،گیالن و مازندران
اســتانهایی هســتند که در لیگ برتر فوتبال ایران
نماینده دارند .با احتساب تقسیمات کشوری  25درصد
از اســتانهای ایران نمایندهای در لیگ برتر فوتبال
دارند و  75درصد از این داشــته محروماند .ایران در
تقســیمات کشوری  429شهرستان دارد که  10شهر
آن در لیگ برتر فوتبال تیم دارند .گفتنی است شیراز
با تیمهای فجر شــهید سپاسی و قشقایی دو نماینده
در لیگ دسته اول فوتبال ایران دارد.
فوتبال بانوان

تیمی خاص در رشتههای مختلف با بازیکنان و ورزشکاران قرارداد حرفهای میبندند .لیگ
برتر فوتبال ،لیگ برتر بســکتبال ،لیگ برتر فوتبال و لیگهای رشتههای دیگر ورزشی که در
کشورهای مختلف برگزار میشود شــامل باشگاههایی هستند که تیمی را در آن لیگ شرکت
میدهند .در این گزارش به پراکندگی جغرافیایی ورزش حرفهای در ایران در رشتههای توپی
توجه خواهیم کرد و به حضور و عدم حضور نمایندگان فارس و شــیراز در این گروهها توجه
میکنیم.
شــیرازیها در فوتبال بانوان یک نماینده دارند،
ایــن تیم در لیگ برتر بانوان با یازده تیم دیگر رقابت
میکند ،خلیجفارس شــیراز در کنار شــهرداری بم،
ذوبآهن اصفهــان ،راهیاب ملل مریوان ،ســپاهان
اصفهان ،شــهرداری ســیرجان ،ملوان بنــدر انزلی،
همیاری آذربایجــان غربی ،پارس جنوبی بوشــهر،
پاالیش گاز ایالم ،آذرخش تهران و سپیدار قائمشهر
تیمهای لیگ برتر فوتبال بانوان ایران هســتند .یازده
شــهر در بیــن دوازده تیم این لیــگ دارای نماینده
هســتند که اگر بخواهیم آن را بــا لیگ برتر فوتبال
آقایان مقایســه کنیم نام شهرهای مریوان ،سیرجان،
بندر انزلی ،ارومیه ،ایالم و شــیراز را مشاهده خواهیم
کرد که در لیگ برتر آقایان نماینده ندارند اما در بین
بانوان لیگ برتر دارای نماینده هستند .اصفهانیها دو
تیــم در لیگ برتر بانوان شــرکت دادهاند و با حضور
نمایندگانی از شهرهای بم و سیرجان استان کرمان
نیــز دارای دو نماینده در این لیگ اســت .ایالم که
کوچکترین اســتان ایران بهحســاب میآید در این
لیگ نماینده دارد ،اما نکته جالب تفاوت جدول بانوان
و آقایان در لیگ برتر بانوان ،نداشــتن نماینده استان
خوزســتان در ســطح اول فوتبال بانوان است که در

لیگ برتر آقایان چهار نماینده دارد .آذربایجان شرقی
نیز در لیــگ برتر آقایان با دو نماینده حاضر اســت
که در بین لیگ برتریهای بانــوان هیچ نمایندهای
ندارد.
فوتسال

لیگ برتر فوتسال آقایان ایران با  ۱۴تیم برگزار
میشود .تیمهای گیتی پسند اصفهان ،مس سونگون،
فرش آرا مشــهد ،حفاری اهواز ،سوهان محمد سیما
قم ،شهروند ســاری ،سنایچ ســاوه ،مقاومت البرز،
آذرخــش بندرعباس ،ارژن شــیراز ،مقاومت قرچک،
پارســیان شــهر قدس ،اهورا بهبهان و شــهرداری
ســاوه تیمهای لیــگ برتری فوتســال آقایان ایران
هســتند .ساوه تنها شهری اســت که دو تیم در این
لیگ دارد و دیگر تیمها از شــهرهای مختلف ایران
در لیگ برتر فوتســال حضور دارند .استان خوزستان
بعــد از مرکزی با دوتیم ســاوهای ،بــا حفاری اهواز
و اهــورا بهبهــان دو نماینده در لیگ برتر فوتســال
دارد .لیــگ برتر فوتســال بانوان ایــران نیز در حال
پیگیری است که یازده تیم در آن مشغول به فعالیت
هستند.
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فوتسال بانوان

حفاری اهواز ،نامی نــو اصفهان ،دختران کویر
مس کرمان ،مس رفســنجان ،نفت آبادان ،پویندگان
صنعت فجر شیراز ،شهرداری رشت ،استقالل ساری،
پارس آرا شــیراز ،دریژ نو فرخشــهر ،هیئت فوتبال
خراسان رضوی تیمهای حاضر در لیگ برتر فوتسال
بانوان ایران هســتند .خوزســتان و کرمان دراینبین
دو تیــم دارند ،البتــه فارس هم مثل خوزســتانیها
دو نماینــده دارد ،دو تیــم پوینــدگان صنعت فجر و
پارس آرا دو تیم شــیرازی لیگ برتر فوتسال هستند
تا شــیراز تنها شهری باشــد که در لیگ برتر بانوان
صاحــب دو نماینده اســت 10 .شــهر صاحب یازده
ســهمیه لیگ برتر فوتسال بانوان ایران هستند که از
هشت استان در لیگ برتر فوتسال بانوان ایران بازی
میکنند.
والیبال

فــارس در لیگ برتــر والیبال هــم نمایندهای
ندارد ،شهرداری ورامین ،پیکان تهران ،خاتم اردکان،
پیام مشهد ،فوالد سیرجان ،شــهرداری گنبد ،سایپا،
شــهروند اراک ،کالــه مازندران ،شــهرداری تبریز،
شــهرداری ارومیه ،عقاب نهاجا و دورنا ارومیه سیزده
تیــم حاضر در لیگ برتر والیبال ایران هســتند .این
لیگ سیزده تیمی اســت و در حال حاضر شهرداری
ورامین را در صــدر جدولش میبیند .پیکان تهران و
خاتــماردکان بعد از پایان هفته پانزدهم در ســومین
هفته از نیمفصل دوم ،در ردههای بعدی قرارگرفتهاند.
عقــاب نهاجا و دورنــا ارومیه تیمهــای دوازدهم و
سیزدهم جدول هستند .دورنا ترکیبی از تیمهای ملی
نوجوانان و جوانان اســت و عقاب نهاجا نیز ترکیبی
جوان دارد که متشکل از بازیکنان سرباز والیبال ایران
است.
شش ملیپوش تیم ملی والیبال؛ بدون تیم
حرفهای والیبال

در شیراز شاهد برگزاری منظم مسابقات والیبال
در ردههای پایه هســتیم اما این رشــته حامی مالی
قدرتمنــدی برای حضور در لیگ برتر و حتی دســته
اول ندارد .والیبال شیراز و فارس در حال حاضر شش
ملیپوش در تیمهای ملی جوانان و نوجوانان پســر و
بزرگساالن و جوانان بانوان دارد .رضا محمودآبادی،
علی زارعی ،نــگار کیانی ،الهامفالحی ،مریم حبیبی،
مینا روستا در تیمهای ملی والیبال بانوان حضور دارند.
شیرازیها قرار است با دو تیم عقاب و صدرا در لیگ
دسته دوم والیبال حاضر شوند 10 .شهر در لیگ برتر
والیبال ایران با نمایندهشــان بــازی میکنند که از 9
استان مختلف هستند.
بسکتبال

پتروشیمی بندر امام ،شــیمیدر تهران ،پاالیش
نفت آبادان ،شــهرداری گرگان ،ذوبآهن اصفهان،
نیروی زمینی ،آویژه صنعت مشهد ،پگاه تهران ،پدافند
رعد خوزستان تیمهای حاضر در لیگ برتر بسکتبال
ایران هســتند .خوزســتان مثل لیگ برتر فوتبال در
لیگ بسکتبال هم بیشترین نماینده را دارد و سه تیم
از این استان در این مســابقات حاضرشدهاند .فارس
در دو فصل گذشــته با تیم بسکتبال «ب.آ» در این
رقابتها حاضرشــده بود که پس از هفده هفته بدون
پیــروزی رقابتها را ناتمام تــرک کرد .در لیگ برتر
بسکتبال بانوان در فصل جاری فارسیها یک نماینده
دارند ،تیم بسکتبال بانوان صدرا در این لیگ بهعنوان
نماینده فارس حاضرشــده اســت .گروه بهمن ،نامی
نو اصفهان هیرو (عباســی تهران) ،دانشگاه گلستان،
باژوند بوشــهر ،پاالیش نفت آبادان ،شرکت ملی گاز،
دانشگاه آزاد اسالمی ،پاژ تهران نارسینا ،صدرا شیراز،
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خانه بســکتبال بندرعباس و نارسینا تهران تیمهای
حاضر در لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران هستند.
هندبال

فارســیها در هندبال نیز مثل رشته فوتسال در
هر دو بخــش آقایان و بانوان نماینــده لیگ برتری
دارند.
زاگرس اسالمآباد ،فوالد مبارکه سپاهان ،فرازبام
خائیز دهدشــت ،نیروی زمینی کازرون ،صنعت مس
کرمان ،ذوبآهن اصفهان ،ســربداران سبزوار ،نفت
و گاز گچســاران ،هیئت نجفآبــاد تیمهای حاضر
در لیگ برتــر هندبال آقایان ایران هســتند .نیروی
زمینی کازرون تیمی اســت که در فصل گذشته هم
با نامی دیگر در کازرون (شــهرداری کازرون) فعالیت
میکرد و دو فصل پیش در مرودشــت تشکیلشــده
بــود .نیروی زمینی در هماکنون فصل جاری در رتبه
پنجم لیگ برتر قرار دارد .تأسیســات دریایی ،شهید
چمران الرســتان ،ذوبآهن ،نفت و گاز گچســاران،
فوالد مبارکه ســپاهان ،پتروآموت پویا بوشهر ،هیئت
هندبال البرز و اشتادســازه طرقبه شــاندیز تیمهای
لیگ برتــری هندبال بانــوان ایراناند .تیم شــهید
چمران الرســتان نماینده فارسیها بدون شک یکی
از قدرتهای لیگ برتر هندبال بانوان اســت که در
ســه فصل اخیر یا قهرمان شــده یا با قرار گرفتن در
رتبه اول تا سوم بیشترین تعداد ملیپوش را داشته و
نماینده ایران در رقابتهای جام باشگاههای آسیا بوده
است.

،،

ورزشــکاران فارس در بازیهای آسیایی
جاکارتا اندونزی ۲۰۱۸

فارس با ســیزده شــرکتکننده در مســابقات
بازیهای آســیایی جاکارتا اندونزی  ۲۰۱۸حاضر شد
که شــش مدال به دســت آورد .محمدعلی گرایی و
محمدرضا گرایی در رشــته کشــتی فرنگی ،سعیده
جعفری در رشته کبدی ،راحله نادری در رشته کبدی،
محمد حسنزاده در بسکتبال پنجنفره ،علی اهللوردی
برنز بسکتبال سهنفره ،فرانک پرتوآذر دوچرخهسواری،
ســعید رضا کیخا در رشته ژیمناستیک ،حبیب رنجبر
و ســتار در جوجیتسو ،بهروز کارگران در رشته تنیس
خاکی ،فرزاد رستمی و علی رحیمی در رشته هندبال
نماینــدگان فارس بودند که بهجز علی رحیمی ،فرزاد
رستمی و حبیب رنجبر بقیه ورزشکاران شیرازی بودند.
علی گرایی طال ،رضا گرایی برنز ،ســعیده جعفری و
راحله نادری طالی کبدی ،محمد حســنزاده نقره،
علــی اهللوردی برنز گرفتند و پرتو آذر و کیخا چهارم
شدند.

طال برای کشــورمان به دســت آوردند تا نشان دهد
شــیراز و فارس در بخش قهرمانی حرفهای زیادی
بــرای گفتن دارنــد .در ورزش همگانــی هم فارس
همواره در ســالهای اخیر جز برترین استانها بوده
که شــیراز در پیشانی این استان بیشــترین فعالیت
را در ســطح شهرهای کشور داشــته است .این آمار
نشــان میدهــد تکیــه و تأکید مدیران ورزشــی و
غیرورزشــی در فارس باید جذب ســرمایهگذاران در
بخــش ورزش حرفهای باشــد .به نظر میرســد در
ابتدا باید قانونگذاران به دنبال مســطح کردن جاده
حضــور بخش خصوصی در ورزش باشــند و حضور
آنان در این حــوزه را به یک معامله برد ـ برد تبدیل
کنند.

ورزشکاران فارس در بازیهای پاراآسیایی
جاکارتا

درآمدزایــی  40میلیــاردی باشــگاه
تراکتورسازی

در بازیهای پارا آســیایی جاکارتا شــیرازیها
دوازده مدال و هشــت مدالآور داشتند که از سیزده
شرکتکننده به دست آمد .ساره جوانمردی دو مدال
طال در رشــته تیراندازی ،امید ظریف یک طال و دو
برنز در رشــتههای چهارصد متر ،دویست متر و صد
متــر ،آرزو رحیمــی یک طــا در دوومیدانی پرتاب
وزنه ،علیاصغر جوانمردی ،یک نقره در رشته پرتاب
وزنــه ،محمد الوان پور یک نقره در پرتاب نیزه ،زهرا
محمدی راد دو مدال نقره در شــطرنج و ســمیرا ارم
یک مدال نقره در رشته تیراندازی به دست آوردند که
در کنار مدال علیاکبر غریبشــی که یک مدال نقره
در رشــته وزنهبرداری به دست آورد تعداد مدالهای
شیرازی را به دوازده رساندند.
شیرازیها در المپیک جوانان

ذرهبین
1

،،

فارس در لیگبرتر
فوتسال بانوان دو
نماینده دارد ،دو تیم
پویندگان صنعت فجر
و پارس آرا دو تیم
شیرازی لیگ برتر
فوتسال هستند و شیراز
تنها شهری است که
در این لیگ دارای دو
نماینده است

شــیرازیها با تیــم «خلیج فارس»
در فوتبــال بانوان یــک نماینده دارند،
این تیم در لیگ برتر بانوان با یازده تیم
دیگــر رقابت میکند .یازده شــهر در
بین دوازده تیم این لیگ دارای نماینده
هستند که اگر بخواهیم آن را با لیگ برتر
فوتبال آقایان مقایسه کنیم نام شهرهای
مریوان ،ســیرجان ،بندر انزلی ،ارومیه،
ایالم و شــیراز را مشاهده خواهیم کرد
که در لیگ برتر آقایان نماینده ندارند
اما در بین بانوان لیگ برتر دارای نماینده
هستند

شــیرازیها در المپیــک جوانان هــم دو مدال

معافیتهای مالیاتی از ســرمایهگذاری ورزشی،
اعطــای کپیرایــت و اختصاص درآمد تماشــاگران
از حضــور در ورزشــگاه بایــد در رأس اولویتهای
نماینــدگان و شــوراهای شــهر در تصمیمگیریها
باشــد تا ورزش حرفهای هم در فارس رونق بگیرد.
در کنار این باشــگاهها نیز با ایجاد چارت ســازمانی
قوی در امور مالی و درآمدزایی چشمشــان به دولت
نباشد .برای مثال تراکتورسازی با جدا کردن خودش
از بدنه دولتی توانســته در یکفصــل بیش از چهل
میلیارد با کارتهای اعتباری ،ســیمکارت اختصاصی
تراکتورســازی درآمدزایی داشته باشــد .شایانذکر
اســت ورزش در بخش «پرورشی» تحت نظر وزارت
آموزشوپرورش است.
اسکرام برای ورزش حرفهای

واژه اســکرام در اصــل بــه ورزش راگبــی

برمیگردد  .اصطالح ًا شــروع دوباره در بازی راگبی
را اســکرام میگوینــد .هر وقت به هــر دلیلی ،مثل
خطا یــا بیرون افتــادن توپبازی مســابقه متوقف
میشــود ،با اســکرام بازی شروع میشــود .شاید
دیده باشــید بازیکنها در مســابقات راگبی دورهم
جمع میشوند ،سرشــان را پایین میگیرند و پس از
صحبتی که انجام میشــود قدرت خودشان را یکی
کرده بــا یک حرکت دســتهجمعی حمله جدیدی را
پیریزی میکنند .اســکرام فرایندی مکرر و روبهجلو
است.
اسکرام در مدیریت پروژههای ورزشی

اسکرام در مدیریت پروژههای ورزشی فرایندی
اســت که بهجای مدیریت و برنامهریزی آبشــاری
مورداســتفاده قرار میگیرد .شاید برای رونق ورزش
حرفهای فارس الزم اســت یک فرایند «اســکرام»
طراحی و اجرا شــود .اسکرام تیمســازی و بازخورد
گیری مداوم است ،این تیم میتواند شامل مسئوالن
و مدیران تصمیمگیرنده که بعض ًا نمایندگان مجلس
و شــورای شهر هســتند ،تمام مدیران کل ،مدیران
شهرکهای صنعتی و کارخانهها و اصناف ،استاندار
و فرمانــدار و کارشناســان ورزش و روزنامهنگاران
ورزشی باشد .در اســکرام واژهای به نام «اسپرینت»
یا همان دورههــای کوتاه کاری با «اســتندآپها»
جلســاتی با فاصله زمانی کــم و البته زمان برگزاری
کم وجود دارد که به پیشــرفت و پیشبرد اولویتهای
کاری کمک شایانی میکند .در اسپرینت ها تیمهای
کوچکتر ســاخته میشوند تا تعدد کانالهای فکری
کاهشیافته و تمرکز روی یک چالش به بیشترین حد
ممکن میرسد .اسکرام باعث میشود نتایج تیمهای
مختلف در زمانهای کوتاهتر به اشتراک گذاشته شود
و مشکالت سریع برطرف شود.

فارس با سیزده شرکتکننده در مسابقات بازیهای آسیایی جاکارتا اندونزی  ۲۰۱۸حاضر شد
که شش مدال به دســت آورد .در بازیهای پارا آسیایی جاکارتا شیرازیها دوازده مدال و هشت
مدالآور داشــتند که از سیزده شرکتکننده به دست آمد .شــیرازیها در المپیک جوانان هم
دو مدال طال برای کشــورمان به دست آوردند تا نشــان دهد شیراز و فارس در بخش قهرمانی
حرفهای زیادی برای گفتن دارند

معافیتهای مالیاتی از سرمایهگذاری ورزشی ،اعطای کپیرایت و اختصاص درآمد تماشاگران از
حضور در ورزشگاه باید در رأس اولویتهای نمایندگان و شوراهای شهر در تصمیمگیریها باشد تا
ورزش حرفهای هم در فارس رونق بگیرد .در کنار این باشگاهها نیز با ایجاد چارت سازمانی قوی در
امور مالی و درآمدزایی چشمشان به دولت نباشد
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والیبال فارس و شیراز
در حال حاضر شش
ملیپوش در تیمهای
ملی جوانان و نوجوانان
پسر و بزرگساالن و
جوانان بانوان دارد ،اما
هیچ تیمی در لیگبرتر یا
دستهاول والیبال کشور
ندارد

،،

،،

در لیگ برتر بسکتبال
بانوان در فصل جاری
فارسیها یک نماینده
دارند ،تیم بسکتبال
بانوان صدرا در این لیگ
بهعنوان نماینده فارس
حاضرشده است
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«شهروند» یا «شهرنشین»

برای بچه هایمان
چه کتابی بخوانیم؟

فرناز مرادپور

کتــاب «زنــده باد حقــوق شــهروندی» از
مجموعــه کتا بهــای شــهروندان کوچک
اســت .ســیلوی ژیرارده در اثری داســتانی
به موضوعات محافظــت از زمین ،همکاری،
کمــک و نظــم و قوانین اجتماعــی پرداخته
است.
هدف نویســنده آشــنایی مخاطب کودک با
وظایفی اســت که یک شــهروند بــه عهده
دارد .هــم چنین به اثرات رعایت نکردن این
وظایف در زندگی اجتماعی توجه شده است.
کتــاب «زنــده بــاد حقــوق شــهروندی»
بــا ســازماندهی مناســب و روش
غیرمســتقیم و تصاویــری کــه متــن را
همراهــی میکننــد بــه خوبــی کــودک را
بر
بــه انجــام وظایــف شــهروندی خــود 
میا نگیز د .
در انتهای هــر داســتان بخشهای «خوب
اســت بدانیم» بــرای کوچکترها و «برای
بزر گترها» قرار داده شده است که با دادن
اطالعات جالب و بیشــتر و طرح فعالیتهای
کاربــردی ،کتاب را مؤثرتــر و مفیدتر کرده
اســت .مطالعــه کتــاب «زنده بــاد حقوق
شــهروندی» میتواند کــودکان را با وظایف
خود به عنوان شــهروندی مؤثر آشنا کرده و
آماده

آنان را برای زندگی در اجتماع بزر گتر
کند.
این کتاب نوشــته ســیلوی ژیرارده است و
الله ولیانی و راحله پورآذر آن را به فارســی
برگردانده اند.
این کتاب در  48صفحه ،توســط انتشــارات
منظومه خرد در ســال  1396به چاپ رسیده
اســت و موضوع اصلــی آن داســتان های
تخیلی است.
«زنده باد حقوق شــهروندی» کتابی مناسب
برای گروه ســنی  7تا  9سال است.

ها

جدول /موضوع :هوای پاک

ها

هوای پاک

امیرمحمد ثانی پور/شهروند کوچولوی فرهنگسرای شقایق

جــدول را حــل کنیــد و آن را بــا نــام و نــام خانوادگــی و شــماره تلفــن همراهتــان تــا  29دی
مــاه کــه روز هــوای پــاک اســت ،بــه اداره توســعه فرهنــگ شــهروندی ســازمان فرهنگــی
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری «واقــع در خیابــان حســینی» ارســال کنیــد تــا در قرعــه کشــی
ماهیانــه «فرهنــگ شــهروندی» شــرکت داده شــوید.

1
1
2

افقی
 )1اراده،همت /فوتبالیستی معروف                                                                        
 )2مادر /مخالف کند /چهارم                                                                                
 )3این حدیث از کیست؟کسی که درختی بکارد خداوند
نیز برای او در بهشت درختی میکارد                                          
 )4دوستی /خاک سرخ                                                                                     
 )5درخت همیشه سبز /درخت زبان گنجشک /خط کش مهندسی                                          
 )6روز بدون خودرو /عامل وراثت                                                                        
 )7تنها /منسوب به ماه /آتش                                                                       
 )8جهت                                                                                               
 )9ماهی که حضرت زینب (س) در آن متولد شدند                                                 
 )10ناشنوا /نویسنده کتاب بابا لنگ دراز                                                                
 )11واحد اندازه گیری طول                                                                               
طاهره پوالدفر -کتابدار فرهنگسرای کتاب

شــهر یک کالبد اســت که وقتی محل زندگی اجتماع
باشــد ،روحــی در آن دمیده و از جســمی بی جان به
موجودی زنده تبدیل می شــود که پابه پای شهروندان
نفس می کشد .در این میان «شهرنشین» و «شهروند»
هــم تعریف خــاص خــودش را دارد اما آنچــه تأکید
مدیریت شهریست قطع ًا در «شهروند» تجلی می یابد؛
شهروند به مثابه افرادی که با مشارکت جویی ،احساس
مســئولیت و قانون مداری ،نســبت به شهرشان تعلق
خاطر دارند؛ نه کســانی که شهر را تنها سکونت گاهی
موقت می دانند برای رسیدن به اهداف شخصی خود.
آنچــه این دو مفهوم را از یکدیگــر جدا کرده و لباس
شهروندی بر تن شهرنشینان می پوشاند ،فرهنگ است
که یک جورهایی نبض زندگی جســم و روح با یکدیگر
نیز محسوب می شود .به نظر می رسد شهر واقعی فارغ
از زمان و مکان بدون «فرهنگ» معنای عمیقی ندارد.
فرهنــگ به معنای مجموعه ای از رفتارهای عقالنی و
منطقی برگرفته از ذات و فطرت انســانی برای داشتن
زندگی آرام و رو به کمال در بستر شهر.
اینها را گفتم که بگویم یک همچین جایگاه مهمی دارد
فرهنگ! آن هم وقتی پای شــیراز عزیز در میان باشد
که پایتخت کیســت که در بوســتان و گلستان سعدی
تفرج کند ،غزل های ناب حافظ را خوانده باشــد و مرام
و مســلک مردم این شهر دستگیرش نشده باشد؟ مگر
فرهنگ چیزی جز این اســت کــه بدانیم کجا و با چه
کســی چه بگوییم و چطور رفتار کنیم؟ درست آنجا که
حافظ می گوید« :هر ســخن وقتــی و هر نکته مکانی
دارد»!
حاال میان شلوغی های امروز کالنشهر شیراز و دغدغه
های هر روز زندگی شــهری ،مجموعه شهرداری ذره
بین فرهنگ برداشته است تا زیبایی های فرهنگی این
شــهر و خوبی های مردمش را بزرگ تر نشانمان دهد،
قشــنگی های ریز را میان ناهنجاری هایی که شــاید
گاهی بیشتر به چشم می آید ،درشت تر کند و خالصه
کاری کند که بیشتر حواسمان به حال و هوای خودمان
و شــهرمان باشد؛ حتما روح شــهر هم جالی بیشتری
می یابد.اما «فرهنگ شــهروندی» قرار نیســت میان
چاردیــواری اتاق ها و تودرتــوی راهروهای یک اداره
توســعه پیدا کند؛ قرار است ما و شما دست همدیگر را
بگیریم ،فرهنــگ را تولید کنیم ،به یکدیگر یاد بدهیم،
بــذرش را در وجود خومان و بچه هایی که «شــهروند
کوچولو» های امروز هســتند ،بکاریم و مراقبت کنیم و
پرورش دهیم و بعد یک روز نگاه کنیم ببینیم درختمان
برگ و باری دارد و سایه ساری برای آرامش.
پای صحبت بزرگی بودم ،گفت :فرهنگ سبزی خوردن
نیست که بذرش را بکاری و سه روزه سبز شود؛ درخت
پسته است .نهالش را می کاری و بعد ،سال ها مراقبت
و مراقبت و مراقبت می خواهد تا به ثمر برســد .درست
می گفت .بیایید با هم نهال فرهنگ را بکاریم و مراقبت
کنیم؛ به امید روزی که درخت فرهنگ شهروندی شیراز
با مراقبت های من و شما و همه آنها که نقش آفرینند،
با افتخار به بار بنشیند.

عمودی
 )1ننگ /حرف فاصله
 )2باد سرد /استفاده از آن در روزهای آلوده ضروری است
/عمل خالف
 )3صورت /آب مروارید                                              
 )4شکننده /بو /از مصالح ساختمان
 )5روز ملی هوای پاک
)6که از او /پیامبر /واحد پول ژاپن
 )7نفس خسته /صدا
 )8سختی /جدا شدن
 )9عنصر تنفس /حیوان نجیب
)10خودخواهی /عالم مادی
 )11ستون /خط کش انگلیسی
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