افتخار به استفاده از مهندسین

هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی

3

استقبال از سه شهید تازه

بومی در قطارشهری شیراز

تفحصشده در شیراز

تغییرساختارنشری هشهرراز

برگزاریهمایشفرهنگ

5

دخالت در امور اجرایی

دوچرخهسواری در شیراز

بافت تاریخی هویت شهر را بر دوش میکشد
شنبه  29دی 12/97جمادیاالول /1440سال چهاردهم/شماره 16/286صفحه 1000/تومان
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شیراز
شهر زندگی

عکس :اشکان پردل

9

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

2

باید در زمینه صادرات ،چند محصولی باشیم
و در زمینه ایجاد اشتغال ،تنوعبخشی درون کشور
را بهمنظور کم کردن فشار بر بخش کشاورزی موردتوجه قرار دهیم

شنبه  29دی 12/97جمادیاالول /1440سال چهاردهم/شماره286

SAT 19 Jan 2019/Fourteenth Year /No.286

در جلسه شورای گفتگوی فارس مطرح شد

بسترقانونیجذبسرمایهگذاری
داخلی و خارجی فراهم شود
اســتاندار فارس گفت :بــرای جذب ســرمایهگذاریهای داخلی و
خارجی باید بستر قانونی و فرهنگی الزم را فراهم کنیم .عنایتاهلل رحیمی
در جلســه شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با تقدیر از
اســتانداران فارس در دولت تدبیر و امید به دلیل زحمات و تالشهایشان
برای توسعه استان ،اظهار داشت :یکی از بهترین تصمیمات در جهت رونق
اقتصادی ،تشکیل این شورا در سطح کشور و استانها بوده است تا مباحث
اقتصادی جمعبندی و به تهران انتقال داده شود و بخشی از مشکالت حل
شــود .وی با تأکید بر اینکه برای رونق و حرکت روبهجلوی اقتصاد باید
ایجاد شفافیت الزم در دستورالعملها و بخشنامهها موردتوجه باشد ،افزود:
بخش خصوصی و کسانی که حرفه و زندگیشان در زمینه تجارت و تولید
است بهتر از دولتیها به مســائل این حوزه واقف هستند؛ زیرا بهصورت
روزانه با مشکالت دستوپنجه نرم میکنند و پیشنهادهای آنها با توجه
به تجربیاتشــان بهتر است .استاندار فارس گفت :بخش صادرات ،حداقل
در مراحل اولیه در هر کشــوری یارانه و امتیاز دریافت میکند و حمایت
میشود تا ارزآوری و رونق اقتصادی را برای کشور به همراه داشته باشد.
رحیمی تکمحصولی بودن در زمینه صادرات را موجب بروز مشــکالت
برای اقتصاد کشور دانست و با بیان اینکه در شرایط تکمحصولی بودن
صادرات ،تحریمها اثر بیشــتری میگذارد ،اظهار داشــت :باید در زمینه
صادرات ،چند محصولی باشیم و از جنبه دیگر باید در زمینه ایجاد اشتغال،

تنوعبخشی درون کشور را بهمنظور کم کردن فشار بر بخش کشاورزی
که بخش سنتی اقتصاد است موردتوجه قرار دهیم.
نماینده عالی دولت در استان فارس پیشنهادهای بخش خصوصی
در زمینه رفع مشکالت اقتصادی را مؤثر دانست و گفت :با توجه به جایگاه
قانونی شورای گفتگو در سطح کشور و استانها ،پیشنهادهای مطرح شده
در این شورا قابلپیگیری است .وی با بیان اینکه تالش بخش خصوصی
و دولتی میتواند در زمینه جذب سرمایهگذاریها به سمت کشور و استان
فارس مؤثر باشــد تصریح کرد :بخشــی از این سرمایهگذاری در نهایت
به سمت صادرات و بخشــی از آن برای پاسخگویی به نیازهای داخلی
ســوق پیدا میکند که میتواند در زمینه تولید ثروت و ایجاد اشــتغال در
فعالیتهای پایه و غیرپایه در اقتصاد مهم و مؤثر باشــد .استاندار فارس با
اشاره به اینکه در اقتصاد هم اشتغالهای پایه و هم اشتغالهای غیرپایه
از اهمیت برخوردار اســت ،ادامه داد :اشــتغال در بخشهای خدمات که
اشتغال غیرپایه محسوب میشود از یک سو اشتغالزایی باالیی به دنبال
دارد و از سوی دیگر نیازمند سرمایهگذاری کمی است.

تکنرخی شــدن ارز بهترین راهکار خروج از بحران اقتصادی
است

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی فارس نیز در این
نشســت گفت :تکنرخی کردن ارز بهترین راهحل برای خروج از بحران

میکنیم .رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به خطر ارز  ۴۲۰۰تومانی و
چند نرخی بودن آن ،اضافه کرد :بر اســاس آمار رسمی بانک مرکزی در
خصوص قیمت خردهفروشی مواد غذایی موردنیاز خانوار که با ارز 4200
تومانی تهیه میشود اما متأسفانه شاهد افزایش قیمتها در جامعه هستیم
و سؤال اینجاست که ارز  4200تومانی کجا رفته است؟ رازقی ادامه داد :با
بررسی وضع موجود میبینیم که ارز  4200تومانی کوچکترین کمکی به
اقشار آسیبپذیر نکرده است؛ بلکه موجب ایجاد پدیدههایی ازجمله قاچاق
معکوس و ایجاد رانت نیز شده است .وی عنوان داشت :بهترین راه برای
تأمین ارز و بهبود فضای اقتصادی کشــور عرضه ارز بهصورت عرضه و
تقاضا در جامعه است.

ارزی و اقتصادی اســت که با انجام ایــن کار و از محل اضافه درآمد آن،
به اقشار آسیبپذیر رسیدگی شود .جمال رازقی بیان کرد :از  22فروردین
امســال تاکنون هر چهار روز شــاهد صدور یک بخشنامه جدید در حوزه
صادرات هستیم که این بخشنامهها نهتنها مشکلی را از تولید و صادرات
حل نکرده بلکه هرروز پیچیدهتر شده است.
رازقی با اشــاره بــه دریافت نامه مبنی بر بازگشــت ارز به برخی
از صادرکننــدگان و تولیدکنندگان ما اظهار داشــت :مگــر تولیدکننده و
صادرکننــده ما میتوانــد کاالی خود را بفروشــد و ارز آن را وارد نکند؟
باید مســیر باز شود اما میبینیم که هر چه تحریم کنندگان مسیر فعالیت
اقتصادی ما را میبندند متأسفانه در داخل کشور نیز چند برابر مانع ایجاد

استقبال از سه شهید
تازه تفحص شده در شیراز
مراسم اســتقبال از سه شــهید تازه تفحص شده با حضور
جمعــی از اعضای خانــواده ،مردم و مســئوالن در محل پاویون
فرودگاه شیراز برگزار شد.
صبح پنجشنبه گذشــته مراسم استقبال از پیکرهای پاک
شهیدان حسین ســهامی فرد از شیراز ،حمزه کرمی از کازرون و
جهانگیر امیری از نورآباد با حضور جمعی از خانواده شهدا ،مردم
و مسئوالن در پاویون فرودگاه شیراز برگزار شد.
مراســم وداع با پیکر این شهدا نیز شنبه  29دی بعد از نماز
نماینده ولیفقیه در فارس:

بدون اجازه ولی نمیتوان
زکات را خرج کرد
نماینده ولیفقیه در استان فارس
بــا تأکید بــر اینکه بدون اجــازه ولی
نمیتــوان زکات را خــرج کرد ،گفت:
زکات بهعنوان یک واجب دینی باید ادا
شــده و هزینهکرد آن نیز باید دقیق ًا بر
طبق نظم باشد و در این خصوص بدون
اذن ولی نمیتوان دخالت کرد .آیتاهلل لطفاهلل دژکام در دومین
جلســه شورای زکات این استان در ســال جاری ،با بیان اینکه
زکات در نظام توزیع ثروت قرار دارد ،گفت :وقتی ثروتهایی در
جامعه تولید میشود به نحوی باید آن را توزیع کنیم و این توزیع
ثروت نیز باید عادالنه باشد .وی افزود :زکات به ما کمک میکند
تا در بحث توزیع ثروت ،عدالت تأمین شود لذا در یک نگاه بسیار
کالن در این قســمت کار هستیم باید به این مسئله دقت کنیم.
امامجمعه شــیراز با بیان اینکه آنچه اکنون با توجه به وضعیت
اجتماع به آن نیاز داریم و باید تأمین شــود ،بســیار فراتر از این
عدد و رقمی است که مطرح شده است ،بر لزوم همخوانی تعداد
نیازمندان و نیازهای آنان با پرداخت زکات تأکید کرد.
آیتاهلل دژکام همچنین بــا بیان اینکه باید تعریف دقیقی
شــود که پرداخت زکات به چه کســی باشد ،بر این نکته تأکید
کرد که اگر اجازه والیی نباشــد ،هرچه میخواهید زکات بگیرید
و توزیع کنید ،وظیفه شــرعی انجام نشده اســت .وی با تأکید
بــر اینکه بدون اجازه ولی نمیتــوان زکات را خرج کرد ،گفت:
زکات بهعنوان یک واجب دینی باید ادا شده و هزینهکرد آن نیز
باید دقیق ًا بر طبق نظم باشــد و در این خصوص بدون اذن ولی
نمیتوان دخالت کرد و این نکته ظریفی است که باید همه به آن
توجه داشته باشند .نماینده رهبر معظم انقالب در فارس در ادامه
با بیان اینکه در بحث زکات باید دو نظام جذب و توزیع داشــته
باشیم ،گفت :باید مسائل ،مقررات و احکام این دو نظام را بهمرور
تدوین کنیم و برای این کار چند نیرو اهل حسابوکتاب را به کار
گرفته تا این مســائل را سازماندهی کرده و طی کارگاههای دو
سه روز به عامالن زکات آموزش دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

دستاوردهای  40ساله حوزه فرهنگ
و هنر چشمگیر بوده است

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس
گفت :در طول چهار دهه پیشرفتهای فرهنگی
و هنری از منظر زیرســاختی و سختافزاری در
استان فارس بسیار چشــمگیر بوده است .صابر
ســهرابی بیان داشــت :اداره کل ارشاد فارس
عملکرد  40ســاله خود را در جشن انقالب با
شعار «افتخار به گذشته و امید به آینده» تبیین
کرده است .سهرابی گفت :تعداد مجتمعهای فرهنگی و هنری در سال
 57در فــارس  7عدد بود که تا ســال جاری بــه  42مجتمع فرهنگی
و هنری افزایش یافته اســت .وی با اشــاره به توســعه زیرساختها و
ســختافزارهای فرهنگی و هنری عنوان کرد :در بدو انقالب تنها دو
نگارخانه در شیراز فعالیت میکرد؛ درحالیکه امروز تعداد نگارخانهها به
 85عدد در فارس رســیده است .سهرابی افزود :انجمنهای فرهنگی و
هنری که بازوان اداره کل ارشاد هستند ،زاده سالهای پس از انقالباند
و پیــش از آن وجود نداشــتهاند که هماکنــون در قالب  12انجمن در
رشتههای گوناگون فعالیت میکنند.
سهرابی با اشاره به فعالیت سینماها از پیش از انقالب عنوان کرد:
تا سال  1357در شیراز  12سالن سینما به اکران فیلمها میپرداخت که
این تعداد تا امروز با گســترش در دیگر شــهرهای فارس به  45سالن
سینما در کل اســتان رسیده است .سهرابی با اشــاره به اینکه تا سال
 57تدریس رشــتههای هنری در هنرســتانها و دانشگاهها محدود به
تهران بود ،اعالم کرد :هماکنون دو هنرســتان و دو دانشــگاه علمی و
کاربردی فرهنگ و هنر در شــیراز مشغول به فعالیت هستند؛ افزون بر
این  12موسسه تک منظوره هنری نیز در رشتههای گوناگون هنری به
هنرجویان آموزش میدهند .مدیرکل ارشاد فارس همچنین بیان داشت:
افزون بر جشنوارههای فجر ،در بهمنماه با اهدای نشان مفاخر از رحیم
هودی هنرمند عرصه تئاتر تقدیر خواهد شــد ،همچنین جشنواره ملی
آیات خوشنویســی ،مســابقه قرآن چهل نکته در سبک زندگی قرآنی،
نمایشــگاه نقاشی  40اثر از  40هنرمند با موضوع دستاوردهای انقالب،
برگزاری  40محفل قرآنی و نیز برگزاری جشــنواره مطبوعات با عنوان
دستاوردهای  40ساله انقالب اســامی با همکاری خانه مطبوعات از
دیگر برنامههای جشنهای پیروزی انقالب است.

مغرب و عشا در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار شد.
یکشــنبه  30دی از ســاعت  9صبح پیکر مطهر این شهدا
از حرم مطهر ســید عالءالدین حســین(ع) تشییع و پیکر شهید
حســین سهامی فرد در شیراز به خاک سپرده میشود؛ همچنین
پیکر شهیدان حمزه کرمی و جهانگیر امیری برای خاکسپاری به
کازرون و نورآباد منتقل خواهد شد.
این شــهدا خرداد  67در منطقه شــلمچه در تک دشمن به
شهادت رسیدهاند.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خبر داد

مرگ  7نفر
بر اثر مصرف مشروبات الکلی فارس

معاون قضایــی و پیشــگیری از وقوع جرم
دادگســتری فارس اعــام کرد :از ابتدای ســال
جاری تاکنون  7نفر در استان فارس بر اثر مصرف
مشــروبات الکلی جان خود را از دســت دادهاند و
تعدادی دچار عارضه جســمانی غیرقابل درمان از
قبیل کور شدن چشم و ازکارافتادن کلیهها شدهاند.
احمــد رحمانیان با بیان اینکه مصرف مشــروبات الکلی عالوه بر اینکه از
نظر شــرعی و قانونی حرام و جرم بوده ،زمینهساز بسیاری از جرائم است،
اظهار کرد :تصادفات رانندگی ،ضربوجرح عمدی ،اهانت و توهین ،دعاوی
خانوادگی و حتی قتل ازجمله جرائمی اســت که بر اثر مصرف مشــروبات
الکلی اتفاق میافتد .وی با بیان اینکه بیش از  90درصد مشــروبات الکلی
عرضهشده مشروبات دستساز هســتند ،افزود :این مشروبات در محیط و
شرایط کام ً
ال غیربهداشتی و با مواد اولیه فاسد و غیرمجاز ساخته و بهعنوان
مشروبات الکلی سالم و یا دارای برند معتبر و در بستهبندی شکیل و پلمپ
شــده عرضه میشود که در غالب این مشروبات الکلی از ماده اولیه متانول
یا الکل چوب که در صنعت کارایی دارد اســتفاده میشود که مصرف بیش
از  150سیسی آن ســبب مرگ مصرفکننده و کمتر از آن اگر بهصورت
رقیق نباشــد منتهی به کور شدن و یا ایجاد عارضه جسمی غیرقابل عالج
میشود.
دبیــر کارگروه پیشــگیری قاچاق کاال و ارز اســتان فارس خبر داد:
اخیــرا ً مأموران نیروی انتظامی اســتان محموله  1500لیتری مشــروبات
الکلی کشــف کردهاند که ماده اولیه آن پترولیم اتر بوده که ترکیبی نفتی،
ســمی و کشنده است که مصرف  10سیسی آن سبب مرگ مصرفکننده
میشــود .این مقام قضایی خاطرنشان کرد :اســتعمال مشروبات الکلی در
اماکن عمومی و بهصورت علنی عالوه بر مجازات  80ضربه شالق حدی،
مجازات حبس از دو تا شــش ماه را در پی دارد و ســاخت ،خریدوفروش
مشــروبات الکلی یا در معرض فروش قــرار دادن و حمل و نگهداری و یا
در اختیار دیگری قرار دادن آن ،مجازات حبس تا یک ســال و تا  74ضربه
شالق و جزای نقدی به میزان  5برابر ارزش عرفی آن است.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) تأکید کرد

بقاع متبرکه در جهت اهداف انقالب
استفاده شود
آیتاهلل سید علیاصغر دستغیب
در دیــدار نمایندگان شــورای عالی
آســتانهای مقدس و بقــاع متبرکه
سراسر کشــور در حرم مطهر حضرت
شاهچراغ (ع) با اشــاره به اهداف این
نشســت ،گفت :هرچند مجموعههای
زیادی در سطح جهان اسالم داریم و هرکدام بهنوعی پشتوانه
معنوی و حمایتی دارد اما ظرفیتی که این اعتاب مقدســه به
لحاظ اقبال و عالقه مردم به صاحبان این مقابر و مزارها دارد،
بینظیر اســت .تولیت حرم مطهر حضرت احمد بن موســی
(ع) افــزود :در رأس همه آنها ،آســتانهای مقدس حضرت
ثامنالحجج علی بن موســیالرضا (ع) ،خواهر مکرمه ایشان
حضرت فاطمه معصومه (س) ،امامزادگان بزرگواری همچون
حضرت احمد بن موســی الکاظــم (ع) و حضرت عبدالعظیم
حسنی (ع) قرار دارند و همچنین مجموعههایی که بهنوعی با
امامزادگان در ارتباط هستند ،مانند سازمان اوقاف و امور خیریه
و مســجد مقدس جمکران که واقع ًا مرکز فرهنگی تبلیغی و
ترویجی خوبی اســت .وی با بیان اینکه باید از ظرفیت عتبات
و بقاع متبرکه و فرصت این نشســتهای مشترک در جهت
اهداف انقالب اســامی ،تحکیم مبانی نظام مقدس و اساس
مکتب اسالمی در ســطح عام استفاده کنیم ،عنوان کرد :این
از الطاف الهی اســت که قلوب برادرانی که خــارج از ایران،
در عراق و سوریه و ســایر کشورهای مسلمان هستند به این
همکاری و همراهی متمایل شــده که این مسئله مهمی است
و باید آن را حفظ کنیم و الزم اســت این نشستها در مقاطع
نزدیک به هم برگزار شود .مسئول حوزه علمیه رضویه شیراز
با تأکید بر اهمیت معرفی صحیح و جامع امامزادگان به زائران،
بیان کرد :از تأکیــدات مقام معظم رهبری این بود که صحن
حضرت شاهچراغ (ع) به صحن حضرت سیدعالالدین حسین
(ع) وصل شود و این نشاندهنده عالقه رهبر معظم انقالب به
این امامزاده بزرگوار است.

صدا ی شهر

امروز بیش از آنکه به اتمام پروژه افتخار کنیم،
افتخارمان به تیم مهندسی این پروژه است
که از عهده مدیریت و انجام کار به این عظیمی برآمدند

گزارشهایی درباره مدیریت شهری
و بررسی عملکرد مدیران و تصمیمسازان شهری
شنبه  29دی 12/97جمادیاالول /1440سال چهاردهم/شماره286
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در راستای هوشمندسازی شهر شیراز

شهرداری شیراز عضو سازمان جهانی دولت الکترونیک شد

شهرداری شــیراز در راســتای بسترسازی برای
حرکت در مسیر شهر هوشــمند ،عضو رسمی سازمان
جهانی دولت الکترونیک (ســازمان شهرهای هوشمند
پایدار) شد .عضویت در سازمان جهانی دولت الکترونیک
« »WeGOمیتواند به شــیراز بهمنظور حرکت در مسیر
شهر هوشمند و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
در مدیریت شهری از طریق تبادل دانش و تجربه با سایر
شهرهای هوشــمند جهان کمک کند .سازمان جهانی
دولت الکترونیک (سازمان شــهرهای هوشمند پایدار)
« »WeGOیک نهاد بینالمللی اســت که با شــهرها در
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جهت توســعه پایدار شهری بر اساس دولت الکترونیک
همــکاری میکند و رویکرد کلیدی آن تحقق «شــهر
هوشــمند پایدار برای همگان» است .مقر این سازمان
در شهر «سئول» کره جنوبی بهعنوان یکی از شهرهای
پیشــرو در امر هوشمندسازی قرار گرفته است .سازمان
جهانی دولت الکترونیک با داشــتن  128عضو همچون
«فرانکفورت» آلمان« ،سانفرانسیسکو» آمریکا« ،مسکو»
روسیه« ،بروکسل» بلژیک عالوه بر برگزاری رویدادها و
دورههای آموزشــی ،امکان اســتفاده از کمکهای فنی
برای برخی از پروژههای هوشمندسازی شهری و تقویت

برندسازی شهر شیراز را نیز فراهم میکند.
هوشمندســازی شهر شــیراز و شــهرداری یکی
از برنامههــای اصلی مدیریت شــهری اســت و حیدر
اسکندرپور شهردار شیراز نیز پیشازاین اعالم کرده بود
که «مجموعه مدیریت شهری با در پیش گرفتن رویکرد
انسانمحوری ،هوشمندسازی شهر شیراز را هدف خود
قرار داده و برای تحقق این هدف در نخستین گام اقدام
به تشــکیل ســتاد هوشمندسازی متشــکل از مدیران
شایســته و متخصصین کرده اســت .هوشمندســازی
شهرها نیازمند فراهم شــدن زیرساختهای اساسی و

طی مســیری طوالنی است .رشــد و توسعه استفاده از
فناوریها زمانی برای ما مهم اســت که کیفیت زندگی
شــهروندان را ارتقا دهد ،در این راســتا ما نیز به دنبال
ارتقای زندگی در کالنشهر شیراز هستیم و تالش داریم
گامهای بلندی در این زمینه برداریم ».ازاینرو عضویت
شهرداری شیراز در ســازمان جهانی دولت الکترونیک
(سازمان شهرهای هوشمند پایدار) میتواند گامی مؤثر
جهت هوشمندسازی شیراز ،استفاده از فناوری اطالعات
و ارتباطات در مدیریت شهری و در نهایت افزایش رفاه
شهروندان باشد.

نخستین همایش مهندسی
حملونقل و ترافیک
در شیراز برگزار میشود
معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شیراز
اعــام کــرد :نخســتین همایش ملی «مهندســی
حملونقــل و ترافیــک» به میزبانی شــیراز برگزار
میشــود .مجتبی زوربخش ضمن اعــام این خبر
افزود :نخستین همایش ملی «مهندسی حمل ونقل
و ترافیک» با رویکرد توســعه مبتنی بر سیستمهای
حمل ونقل انســان محور و عمومــی در  28بهمن
ماه ســال جاری برگزار میشــود .وی سیستمهای
حمل ونقل وهوشــمند ،برنامه ریــزی حمل ونقل
وشهرســازی ،مدیریت یکپارچه سیستمهای حمل
ونقــل ،قوانین ومقررات و آمــوزش ترافیک ،ایمنی
ومهندســی ترافیک ،حمل ونقل و توســعه پایدار،
اقتصــاد حمل ونقل را محورهای این همایش عنوان
وتصریح کرد :در نخســتین همایش ملی «مهندسی
حملونقل و ترافیک» اســاتید برجسته حوزه حمل
ونقل ومدیران ارشــد کشــوری ،اســتانی وشهری
حضور دارند .معاون حملونقل و ترافیک شهرداری
شــیراز دریافت نظرات وایده هــای برتر و کاربردی
درزمینــه حمل ونقل را ازجمله اهداف برگزاری این
همایش دانســت و افزود :آخرین مهلت ارسال مقاله
به همایش ملی «مهندســی حملونقل و ترافیک»
 10بهمن ماه است .بر اساس این گزارش ،نخستین
همایش مهندســی حملونقــل و ترافیک به مدت
یــک روز در دو بخش همایــش و کارگاههای علمی
وآموزشی برگزار میشود .عالقه مندان برای شرکت
و ارســال مقاله به این همایــش میتوانند از طریق
سایت  www.shirazconference.irاقدام کنند.

توزیع  2250حلقه الستیک رایگان
بین رانندگان تاکسی در شیراز

امامجمعه شیراز در بازدید سرزده از ایستگاه قطار شهری میدان امام حسین (ع)

استفادهازمهندسینبومی
در قطارشهری شیراز مایه افتخار است
مهشید السادات مظلوم

،،

انجام  30هزار
مترمربع عملیات
عمرانی در زیرزمین،
ازنظر مهندسی کاری
بسیار دقیق و مهم
محسوب میشود
و بهرهبرداری از
این ایستگاه موجب
تسهیل در رفتوآمد
شهروندان خواهد شد

،،

نماینــده ولیفقیه در اســتان فارس
و امامجمعــه شــیراز در بازدید ســرزده از
ایســتگاه قطار شــهری میدان امام حسین
(ع) گفت :به گروه مهندســی این پروژه که
از عهده مدیریت و انجام کار به این عظیمی
برآمدنــد ،افتخار میکنــم .آیتاهلل لطفاهلل
دژکام در این بازدید که به همراه شــهردار
و رئیس شــورای شــهر ،رئیس کمیسیون
عمران و حملونقل و ترافیک شــورای شهر
و جمعی از مدیران شــهری صورت گرفت،
افزود :از مجموعه شــهرداری ،شورای شهر
و تمــام افرادی که بــا حمایت خود موجب
تســریع در روند اجرای پروژه ایستگاه قطار
شــهری میدان امام حســین (ع) شــدند،
تشــکر میکنم .امامجمعه شیراز با یادآوری
سالهای پیش از انقالب شکوهمند اسالمی
افزود :طی آن ســالها مهندسین اروپایی و
آمریکایــی با نگاهی تحقیرآمیــز و دریافت
حق توحــش در پروژههای هرچند کوچکی
که اجرا میشــد ،حضور داشــتند اما امروز
اســتفاده از مهندســین بومی و مشــاورین
ایرانی با تجربه در پروژه ایستگاه قطارشهری
میدان امام حسین (ع) یک افتخار است .در
واقع امروز بیش از آنکه به اتمام پروژه افتخار
کنیم ،افتخارمان به تیم مهندسی این پروژه
است که از عهده مدیریت و انجام کار به این
عظیمی برآمدند.
ایستگاه امامحسین (ع) موجب تسهیل

رفتوآمد شهروندان میشود
آیــتاهلل دژکام ضمــن برشــمردن
ویژگیهای فنی و مهندســی پروژه ایستگاه
قطارشهری میدان امام حسین (ع) بهعنوان
تقاطع خط یک و دو متروی شــیراز گفت:

انجام  30هزار مترمربع عملیات عمرانی در
زیرزمین ،ازنظر مهندسی کاری بسیار دقیق
و مهم محســوب میشــود و بهرهبرداری از
این ایســتگاه موجب تســهیل در رفتوآمد
شــهروندان خواهد شــد .نماینده ولیفقیه
در اســتان فارس با اشــاره به ســاعت گل
میدان امام حســین (ع) خاطرنشان کرد :از
زیباییهای عملیات عمرانی پروژه ایســتگاه
قطارشــهری میدان امام حســین (ع) این
است که حجم اصلی کار در زیرزمین انجام
میشــود ،تغییر زیادی در فضا و ســیمای
شــیراز رخ نــداده و با وجــود حجم باالی
ساختوسازها ،ســاعت گل همچنان به کار
خود ادامه میدهد.
پروژههای مدیریت شهری؛ مردممحور
خواهد بود
سید احمدرضا دستغیب رئیس شورای
اسالمی شهر شــیراز نیز در این بازدید خبر
داد :به همت شورای شهر و شهرداری شیراز
شاهد بهرهبرداری از ایستگاه خط یک قطار
شــهری میدان امــام حســین (ع) در دهه
شکوهمند فجر انقالب اسالمی خواهیم بود.

وی ایستگاه قطار شهری میدان امام حسین
(ع) را ایســتگاهی کلیــدی و اســتراتژیک
دانست و افزود :این ایستگاه در قلب شیراز و
کانون اداری و تجاری آن قرار گرفته است.
دســتغیب با اشاره به شــعار شورای
شــهر پنجم مبنی بر «مردممحوری» افزود:
بــا توجه به ایــن رویکرد همــت مجموعه
شهرداری و شورا بر این است که پروژههای
«مردممحــور» را طراحــی و در اختیــار
شهروندان قرار دهد.
رئیس شــورای اسالمی شهر شیراز با
بیــان اینکه در حــوزه حملونقل بر مبنای
رویکرد «انســانمحوری» درصدد توســعه
حملونقل ریلی و عمومی هســتیم ،اضافه
کرد :تکمیل پروژه ایســتگاه قطار شــهری
میدان امام حسین (ع) نیز در راستای تحقق
این شعار است.
ایســتگاهی بــا  30هــزار متر مربع
مساحت
رئیــس ســازمان حملونقــل ریلــی
شــهرداری شــیراز نیز در بازدید امامجمعه
شیراز ،شهردار ،رئیس و اعضای شورای شهر

از ایســتگاه میدان امام حســین (ع) گفت:
این مجموعه ایستگاه شــامل شش دروازه،
دو کراس آور و خــط ارتباطی بین خطوط
یک و دو است که بیش از  30هزار مترمربع
مساحت دارد .حســن مرادی با بیان اینکه
برآورد هزینه عملیات اجرایی این ایســتگاه
بیــش از  220میلیارد تومان اســت ،افزود:
تا امــروز حدود  80میلیــارد تومان در این
ایســتگاه هزینه شــده و پیشبینی میشود
که طی دو ســال آینده با صــرف هزینهای
بالغبر  140میلیارد تومان دیگر این ایستگاه
به بهرهبرداری کامل برســد .وی خاطرنشان
کرد :تالش داریم در دهه فجر امسال بخشی
از ایستگاه که مربوط به خط یک است و یک
دروازه ضلع شمال غربی میدان در مجاورت
اســتانداری همراه با کــراس آور مربوط به
خط یک به بهره داری برسد .رئیس سازمان
حملونقل ریلی شهرداری شیراز با اشاره به
اینکه عملیات عمرانی ایستگاه قطار شهری
میــدان امام حســین (ع) از پیچیدهترین و
ســختترین ایســتگاههای قطار شهری در
عمق بیش از  30متر و در مجاورت آبهای
زیرزمینی اســت ،گفــت :قرارگیــری این
ایستگاه در مرکز شهر ،ضرورت سهولت تردد
خودروها و نیز به حداقل رســاندن مزاحمت
ترافیکی برای شهروندان پیچیدگی عملیات
عمرانی این ایستگاه را دوچندان کرده است.
بر اســاس این گزارش ،ایستگاه قطارشهری
میدان امام حســین (ع) بــا حدود  ۳۰هزار
مترمربع زیربنا یک ایســتگاه تبادلی و محل
تالقی خط یک و خط دو قطارشهری شیراز
محســوب میشود .این ایســتگاه با  ۳۰متر
عمق یکی از عمیقترین ایستگاههای متروی
شیراز است که در  ۳طبقه و بهصورت سکو
جزیــرهای احداث شــده و دارای  ۶مســیر
ورودی و خروجی است.

رئیــس اداره صدور مجوزهای امور شــرکتهای
حملونقل سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری
شیراز گفت :از مجموع چهار هزار و  500حلقه الستیک
که این شــرکت خریده 2 ،هزار و  250حلقه الستیک
به شکل رایگان بین رانندگان تاکسی در این کالنشهر
توزیع شد .بهمن زارع ،افزود :این طرح با مصوبه شورای
شــهر و تأکید شهردار شــیراز در حمایت از رانندگان
تاکسی اجرایی شده و بر اساس آن به هر راننده تاکسی
 2حلقه الســتیک رایگان اختصاص مییابد .وی ادامه
داد :هماینک کار توزیع الســتیک در بیــن رانندگان
تاکسی در شیراز که بر اساس قرعهکشی انجام میشود
ادامــه دارد .زارع افزود :مراحل خریــد تعداد دیگری
الســتیک برای واگذاری به رانندگانی تاکسی در شیراز
در حال انجام است که بهمحض انجام خرید کار توزیع
آنها نیز آغاز خواهد شد .او اظهار داشت :الستیکهای
خریداریشده و توزیعشــده در بین رانندگان تاکسی
کام ً
ال نو و باکیفیت و دارای شماره سریال و ضمانتنامه
است و رانندگانی که این الستیکها را دریافت کردهاند
رضایــت کامل دارند .رئیس اداره صدور مجوزهای امور
شــرکتهای حملونقل ســازمان مدیریت حملونقل
مسافر شهرداری شــیراز تعداد تاکسیهای فعال شهر
شیراز را حدود  10هزار دستگاه اعالم کرد.

توسعه مترو ،به حل مشکل
ترافیک کالنشهر شیراز
کمک خواهد کرد
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
فارس ،با اشاره به افزایش ساالنه تعداد خودروها و پیچیدهتر
شدن مســئله ترافیک شهرهای بزرگ ازجمله شیراز گفت:
توسعه قطار شــهری ازجمله اقداماتی است که میتواند به
حل مشــکل ترافیک کالنشهر شیراز و کاهش آلودگی هوا
کمک کند .سید علینقی طبیب لقمانی ،دوشنبه در حاشیه
بازدید از ایســتگاه میدان امام حســین (ع) مترو شیراز در
گفتوگو با ایرنا افزود :فعالیت خط یک قطار شهری شیراز
به طول  24کیلومتر از میدان احسان تا میدان اهلل هماینک
ادامه دارد که توانسته بخش قابلتوجهی جابهجایی مسافر
درونشــهری را انجام دهد .وی ادامــه داد :قطعاً با اجرا و
بهرهبرداری از ســایر خطوط و تکمیل زنجیره قطار شهری
شــیراز ،نقش مترو شــیراز در جابهجایی مســافران بسیار
پررنگتر خواهد شــد .سرپرســت معاونت هماهنگی امور
عمرانی اســتانداری فارس ،درباره ایستگاه در دست احداث
میدان امام حسین (ع) (ســتاد) هم گفت :این ایستگاه در
مرکز اداری و تجاری شــهر شیراز و تقاطع خطوط یک و 2
مترو شــیراز قرار گرفته است .لقمانی اظهار داشت :بخشی
از این ایســتگاه که مربوط به خط یک اســت افزون بر 95
درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و تالش میشــود که تا دهه
فجر امسال آماده بهرهبرداری شود.
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معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز عنوان کرد

اخبا ر کوتاه

بزرگترین طرح عمران شهری
در کشور به بهرهبرداری میرسد
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شهرداری شیراز گفت :بزرگترین طرح عمرانی شهری
کشــور با بیش از  ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی ،بهزودی
مورد بهرهبــرداری قرار میگیرد .کریم شــکوهیان با
اشاره به پیشرفت فیزیکی بیش از  ۹۰درصد پیشرفت
فیزیکــی تقاطع مطهری ـ امیرکبیــر ـ رحمت ،اظهار
کرد :ســاخت تقاطــع مطهری ـ امیرکبیــر ـ رحمت
بهعنوان بزرگترین طرح عمرانی شــهری کشــور به
طول  ۵هزار و  ۳۰۰متر از ســال  ۹۴آغاز شده است و
بیــش از  ۱۰۰نفر کارگر ،همزمان در بیش از  ۱۰نقطه
پل مشــغول فعالیت هســتند .رئیس سازمان عمران و
بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز تصریح کرد:
در این طرح سه سطحی از  ۶۰۰تن کابل برای اجرای
عرشــههای تقاطع و  ۷هزار تن میلگرد استفاده شده و
حجم عملیات بتنریزی آن  ۶۸هزار مترمکعب است.

افتتاح فاز نخست خیابان قائم
در دهه فجر

ساخت بزرگترین پروژه شهری کشور
در مراحل نهایی است
،،

ساخت سطح دوم
در چپگرد امیرکبیر
به مطهری در حال
انجام است تا پروژه
در تمام جبهههای
کاری به پایان رسیده
و سازههای دروازهای
عظیم جمعآوری شود

(عج)

شــهرداری منطقه پنج در راســتای تسهیل بهبود
عبور و مرور شهروندان فاز یک خیابان قائم (عج) و اتصال
ایمن آن به بلوار رحمــت را بهعنوان تکمیلکننده مرکز
توســعه شهر شــیراز در دهه فجر افتتاح میکند .مسعود
طهماســبی شــهردار منطقه پنج با اعالم این خبر گفت:
خیابان قائم (عج) برای دسترســی ایمن به شریان اصلی،
هدایــت و جمعآوری آبهای ســطحی ،مناسبســازی
مسیر جهت عبور و مرور شــهروندان در دهه فجر افتتاح
خواهد شد .طهماســبی با بیان اینکه پروژههای متعددی
توسط شــهرداری منطقه در ایام دهه فجر سالجاری به
بهرهبرداری میرســد ،افزود :این پروژهها همگی در جهت
افزایش کیفیت زندگی شهروندان و ایجاد محیطی سرزنده
و مفرح و همچنین جهت خدمترســانی به شهروندان در
نظر گرفته شــده است .وی ادامه داد :خیابان قائم (عج) با
اجرای طرح هندســی بهطور ایمن به بلوار رحمت وصل
شــده اســت و در کنار آن راهاندازی مســیر پیادهروی و
دوچرخهســواری در کنار این خیابان انجام شده است که
میتوانــد در جهت تحقق هدف زندگی پیاده در شــهر و
ایجاد فرصت حضور مردم در شهر عنوان کرد.

تشکیل سراهای
محالت ضروری است
معاون اجتماعی و مشــارکتهای مردمی سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شــهرداری شــیراز بر
تشکیل سراهای محله تأکید کرد .سارا همت به حضور
جمعیــت  90درصــدی افغانها در منطقــه وزیرآباد
شیراز اشــاره کرد و گفت :عدم وجود فضای فرهنگی
اجتماعی و حجم زیاد مهاجر در این منطقه عامل ظهور
مشــکالت عدیدهای است .وی ضمن هشدار به سرایت
این مشکالت در سطح شــهر به قربانی شدن کودکان
این جمعیت نیز اشــاره نمود و بر لزوم خدمترســانی
بــه این افراد تأکید کرد .ســارا همت از مجمع خیرین
خواست تا با جلسات منظم و ماهانه در حوزه اجتماعی
و راهانــدازی کمپینهــا بتوانند این افــراد را در بحث
مشــارکتهای اجتماعی وارد نمایند چراکه بخشی از
این مشــارکتها میتواند در سراهای فرهنگ مهربانی
جاری شــود .معاون اجتماعی و مشارکتهای مردمی
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز
به تنوع آسیبهای اجتماعی ازجمله طالق ،تکدیگری
و زنان سرپرســت خانوار اشــاره کرد و افزود :در بحث
آزادســازی زنان جرائم غیر عمد ،کل مبلغ بدهی این
زنــان را حدود  ۷میلیارد تومان اســت .همت با اظهار
تأســف از اینکه تعداد این زنان در شیراز از تهران نیز
بیشــتر است ،خاطرنشــان کرد :از شهروندان و مجمع
خیرین شهرســاز و فرهنگساز میخواهم که یاری گر
آزادسازی این زنان در اسفندماه باشند.

برگزاری همایش رفتارشناسی
حریق به میزبانی شیراز
رئیــس ســازمان آتشنشــانی و خدمــات ایمنی
شــهرداری شــیراز اعالم کــرد که چهارمیــن همایش
ملی «رفتارشناســی حریق» به میزبانی شــیراز برگزار
خواهد شــد .محمدمهدی قانع گفت :چهارمین همایش
ملی «رفتارشناســی حریق» با رویکرد مدیریت شرایط
اضطراری ،پیشــگیری و اطفــاء در حــوادث و دومین
همایش ملــی «لجســتیک در فرماندهی حــوادث» با
رویکرد مدیریت عملیات مشــترک در شرایط بحران به
میزبانی شیراز برگزار میشود .وی با بیان اینکه سازمان
آتشنشــانی و خدمات ایمنی شیراز بهعنوان بزرگترین
مرکز آموزش ایمنی و آتشنشانی جنوب کشور محسوب
میشــود ،گفت :این دو رویداد تخصصــی همراه با 10
کارگاههای آموزشی و تخصصی در حوزه موضوعات فوق،
بهعنــوان دو رویداد تخصصی منحصربهفرد طی  3روز از
تاریخ  29بهمن تا یکم اسفند  97برگزار خواهد شد.

،،

تقاطع غیرهمســطح «مطهــری ـ امیرکبیر ـ
رحمت» با بیــش از  90درصد پیشــرفت فیزیکی،
بهزودی آماده افتتاح میشود .حسین آرگیو در بازدید
از روند اجرای پروژه تقاطع غیرهمســطح مطهری ـ
امیرکبیر ـ رحمت ،گفت90090 :در این پروژه بیش
از  5کیلومتر پلســازی انجام شده که با این حساب
میتوان این پروژه را در ردیف بزرگترین پروژههای
شــهری کشور قرار داد .وی به انجام کارهای عمرانی
در جبهههای مختلف این پروژه اشــاره و اضافه کرد:
در بخشهایی از پل ،عملیات آسفالت در حال انجام

است که با توجه به گســتردگی کار ،نیازمند حدود
یک مــاه کار پرحجم اســت .آرگیو بــا توضیح این
مطلب که مراحل ســاخت پروژه با توجه به طراحی
سه سطحی آن ،گامبهگام و مرحلهبهمرحله است و با
توجه به حجم باالی تردد در بلوار شــریانی امیرکبیر
به شــکل مداوم دنبال میشود ،گفت :در حال حاضر
ساخت ســطح دوم در چپگرد امیرکبیر به مطهری
در حــال انجام اســت تا پروژه در تمــام جبهههای
کاری به پایان رسیده و ســازههای دروازهای عظیم
جمعآوری شود .وی با بیان اینکه شهروندان بهزودی

شــاهد افتتاح پروژه خواهند بود ،گفت :امیدواریم تا
یک ماه آینده با توجه به اولویت کیفیت ،حجم کار و
شرایط جوی به توایم طبق برنامه جلو برویم.
معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز با اشاره به
آمادهســازی بخش همسطح پروژه در روی زمین که
خود نیز یک عملیات بزرگ عمرانی است ،ادامه داد:
با تأکیدی که شهردار محترم شیراز دارند؛ بزرگترین
پروژهی پلسازی شــیراز که تکمیلکنندهی رینگ
شــهری و نقطهی تبــادل ترافیــک در بزرگراهها و
بلوارهای رحمت ،امیرکبیر ،شهید مطهری و بزرگراه

کمربندی است در آستانهی سال جدید آماده افتتاح
و بهرهبرداری میشود.
آرگیو به مأموریت ســازمان عمران و بازآفرینی
فضاهای شــهری بهعنــوان پیمانکار ایــن پروژه و
بســیاری پروژههــای بــزرگ ،متوســط و کوچک
شــهرداری شیراز اشــاره و اضافه کرد :با افتتاح این
پروژه و تکمیل دیگر پروژهها ،از اواســط سال آینده
میتوانیم حجم قابلتوجهی از توان مهندسی سازمان
عمران شهرداری شیراز به آسفالت معابر و بازآفرینی
شهری متمایل خواهد شد.

شهردار منطقه دو شیراز خبر داد

خیابان خیام
تا پایان سال سنگفرش میشود
شــهردار منطقه دو شــیراز از اتمام عملیات
کفســازی ،نورپردازی و سنگفرش خیابان خیام
تا پایان ســال خبر داد .قاسم اکبری با بیان اینکه
طول ایــن پروژه  ۵۰۰متر و عــرض آن ده متر و
مســاحت آن  ۵هزار مترمربع اســت ،اظهار کرد:
اعتبار این پروژه یک میلیارد تومان است و عملیات
اجرایی آن بهسرعت در حال اجرا است .وی با بیان
اینکــه کوچه ادیان و چنــد کوچه دیگر در اطراف
خیابان خیام طی ســالهای گذشــته سنگفرش
شــده ،اظهار کرد :اولین پروژهای که در بدو ورود
بــه منطقه در دســتور کار خود قــرار داده و اجرا
کردیم ســنگفرش کوچه ادیان بــود تا بتوانیم از
ظرفیت آن برای توسعه گردشگری استفاده کنیم.
شــهردار منطقه دو شــیراز با بیان اینکه معتقدیم
که بافت مرکزی شــهر منطقهای گردشگری است،

اظهــار کرد :کمتر نقطهای از دنیــا وجود دارد که
در یــک کوچه عبادتگاه چند دین مختلف در کنار
هم قرار گرفته باشــد از همین رو میتوان از وجود
کوچه ادیان در شیراز بهعنوان یک ظرفیت مناسب
گردشگری و ایجاد تعامل میان ادیان استفاده کرد.
اکبری با بیان اینکه بســیاری از منازل اطراف این
منطقــه تبدیل به انبار کاال گردیده اســت ،گفت:
ما بــه دنبال ایجاد ارزشافــزوده در بافت مرکزی
شهر هســتیم .وی افزود :در سال آینده نیز کوچه
لشکری از ابتدای خیابان خیام تا چهارراه مشیر را
سنگفرش خواهیم کرد.
شهردار منطقه دو شیراز با بیان اینکه بودجه
ســنگفرش شــدن خیابان وصال جنوبی در سال
جاری پیشبینی شده است ،اظهار کرد :پیاده راهها
خیابان مشــیر شــرقی حدفاصل وصال تا دروازه

کازرون ،خیابان فخرآباد و خیابان دشــت چنار نیز
در سال آینده بهسازی میشود .مهندس اکبری با
بیان اینکه با توجه به وجود فســت فودها و بیرون
برهــای متعدد و همچنین هتلهــای زیاد در نظر
داریم خیابان انوری را به محور غذا تبدیل نماییم،
گفت :در تالش هستیم تا خیابان انوری را به اولین
خیابان پیاده راهی در ســطح شهرداری منطقه دو
تبدیل کنیم .وی با بیان اینکــه ایجاد پیاده راهها

در هســته مرکزی شــهر را باید گامی مؤثر برای
تغییر رویکــرد خودرو محوری به انســانمحوری
در محیطهای شــهری و اقدامی مؤثر برای کاهش
ترافیک در هسته مرکزی شهرها عنوان کرد ،افزود:
اجرای پیاده راهها در کشــورهای توســعهیافته و
شهرهای بزرگ دنیا مورد استقبال شهروندان قرار
گرفته و همچنین جاذبهای مهم برای گردشــگران
به شمار میرود.

معاون سازمان فضای سبز شهرداری شیراز خبر داد

نازیباییهای بصری از چهره شیراز زدوده میشود
معاون سیما و منظر شــهری سازمان سیما ،منظر
و زیباسازی شهرداری شیراز ،از برنامهریزی این سازمان
بــرای زدودن نازیباییهای بصری از چهره شــیراز خبر
داد .حســین پروین خاطرنشــان کرد :چشــمانداز این
ســازمان در ســیمای بصری احیای هویت شــهر است،
چراکه هویت شــیراز در پلســازیها و تقاطعها نیست
که همان بســتر تاریخی و فرهنگی در قالب المانهایی
مانند میدان آزادی ،مقبره حافظ و ســعدی است .پروین
با اشــاره به تأثیر روانی ســیمای بصری شهر بر ساکنین
مناطق ،خاطرنشــان کرد :اگرچــه در نصب المانها نظر
روانشناســی متخصصین اعمال میشود اما نباید اولویت
چگونگی تأثیرگذاری آن بر شــهروندان را در المانهای
شــهری دنبال کنیم .وی با تأکید بــر اینکه باید چرایی
تأثیر روانی بعضی از سیمای بصری شهری را در ترافیک
و شکل شهرسازی جستوجو کرد ،افزود :پلهای زیادی
در شــهر ساخته شده اما تا چه میزان در کاهش ترافیک
تأثیر داشته است؟
معــاون ســیما و منظر ســازمان ســیما ،منظر و
زیباســازی شهرداری شــیراز ادامه داد :در تمام دنیا در
بافتهای مرکزی شهر این مهم به اثبات رسیده است که
هر چقدر پل ،اتوبان و تقاطع ساخته شده نهتنها تأثیری
در ترافیــک نداشــته که آن را هم تشــدید کرده و تنها
راهحل آن را توسعه حملونقل عمومی دانستهاند .پروین
با بیان اینکه در حوزه زیباســازی تالش شــده از آثاری
هنری اســتخراج شود که ســنخیت با محیط پیرامونی
افراد داشته باشــد ،گفت :بهعنوانمثال؛ مجسمه میرزای
شــیرازی که ســالها قبل ساخته شــده در ظاهر یک

ســردیس اســت ،اما با کمی دقت متوجه ظرافت هنری
این اثر با لهکردن تنباکو زیر پای وی و تناســبات انسانی
آن خواهیم شــد .وی که معتقد است پذیرش المانها در
سیمای بصری شهر به گذشت زمان و پذیرش آن از سوی
مردم بستگی دارد ،عنوان کرد :جذب آثار هنرمندان فاخر
و شناســنامهدار شهر را در دســتور کار قرار دادهایمn .
معاون ســیما و منظر سازمان ســیما ،منظر و زیباسازی
شــهرداری شیراز ادامه داد :نوروز سال گذشته شهرداری
منطقه  8یــک المان قلب مانند را در جوار بنای تاریخی
ارگ کریمخــان زند تعبیه کرد که برگرفته از الگویی بود
کــه در تمام دنیا در مناســبتهای مختلف در مجاورت
بناهای تاریخی این مهم انجام میشود اما در این منطقه
از شــیراز جواب نداد و مردم آن را پس زدند که شــاید

دلیل آن عدم اطالعرســانی از بهکارگیری این المان در
یک مقطع زمانی مشــخص و موقت بــود .پروین ضمن
تأکید بر اینکه تالش میکنیم که آهسته و پیوسته سطح
ذائقه هنری مردم شــیراز را ارتقا دهیم ،مطالعه و اجرای
ساخت سردیس مشاهیر شهری مانند دکتر خدادوست،
شــهدای شــهر ،فرهیختگان و نخبگان را یادآور شــد و
گفت :بهعنوانمثال؛ بافت تاریخی و محله ســنگ ســیاه
هویت اصلی خود را بهمرورزمان به دلیل بروز آسیبهای
اجتماعی از دســت داده ،درحالیکه عباس دوران ،شهید
واالمقام هشــت ســال جنگ تحمیلی متولد این منطقه
تاریخی اســت .معاون سیما و منظر سازمان سیما ،منظر
و زیباسازی شهرداری شــیراز همچنین با بیان اینکه در
ایران اداره شــهرها بر مبنای طرحهای جامع اســت که

نتیجه اجرایی آن نقشــهای به نام طرح تفضیلی اســت،
اظهار کرد :درحالیکه در تمام دنیا سالهاســت این نوع
مدیریــت دمده شــده و آنها طرحهای اســتراتژیک را
برای اداره شــهرها پیشبینی و جایگزین کردهاند اما در
ایــران همچنان مبنای اجرا قرار دارد .پروین با تصریح بر
اینکه طرحهای جامع شهری نتیجهای مطلوب نداشته و
وضعیت کنونی شــهرهای ایران حاصل این نگرش است،
افزود :در بحث منظر شــهری ،فضاهای پر و خالی زیادی
در شــهر وجود دارد ،زیرا در زمان ســاخت بنا به دلیل
قوانین باالدستی امکان پیشآمدگی و عقبنشینی وجود
ندارد .وی خاطرنشــان کرد :دیدگاه شهرداری شیراز در
ادوار گذشــته عمدتاً عمرانی بــوده و فضاهای عمومی و
جمعی شــهر به ســاخت پل ،روگذر ،زیرگذر ،تونل و...
اختصاص داده شــده و در واقع فضایی برای نصب المان
نگذاشتهاند.معاون ســیما و منظر سازمان سیما ،منظر و
زیباسازی شهرداری شــیراز بیان کرد :عم ً
ال طراحان ما
امروز ســاختمانها را نقاشی میکنند ،زیرا مصالح بدون
بعد در کنار هم چیدمان شــدهاند که در بحث زیباسازی
بهاجبار باید اصالح شوند .پروین با بیان اینکه باید کلیات
سیمای بصری در خیابانهای شیراز را با همه اغتشاشات
بصــری در نظر گرفت ،از اجرای آزمونه حذف نازیباییها
و الحاقــات اضافــه در خیابان زند و مــدرس خبر داد و
دراینباره عنوان کرد :بســتر انجام این مهم فراهم شده
و پیشبینی میشــود  50تا  60درصد بر اساس تجربه،
نتیجهبخش باشــد .این مقام مسئول یادآور شد :عالوه بر
خیابانهای زند و مــدرس در هر منطقه یک خیابان نیز
برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

صدای شهر
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«شهرراز» از هفتادمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر شیراز گزارش می دهد

ارائه الیحه برنامه پنجساله سوم شهرداری در موعد مقرر

مهلت ارائه الیحه پنجســاله توسعه شهرداری به شورای پنجم تا
پایان دیماه معین شده بود و شهردار شــیراز بعدازظهر دوشنبه 24
حسین مالکی دیماه  97در حالی آن را به هیئترئیسه شورا تحویل داد که به گفته
حیدر اســکندرپور این الیحه در جهت توسعه آینده شیراز با استفاده

تصویب لوایح شهرداری
به گــزارش خبرنگار شــهرراز ،در میان لوایح پیشــنهادی
شــهرداری شــیراز ،در این جلسه الیحه شــهرداری شیراز مبنی
بر پیشــنهاد افزایش نرخ ورودی خودروها به میدان مرکزی میوه
و ترهبار مطرح شــد کــه با توضیحات اســماعیل ارزانی قائممقام
شهردار شیراز و محمد حسنپور معاون خدمات شهری شهرداری
و اظهارنظرهای قاســم مقیمی ،ســینا بنیزمانی ،نــواب قائدی،
سیروس پاکفطرت و نوذر امامی نهایتاً مورد تصویب قرار گرفت.
همچنین اعضای شــورا پس از مباحثات دربــاره الیحه اصالحیه
قسمت اخیر مصوبه شــماره /۲۵۵۸/۹۷ص مورخ  ۱۰/۷/۹۷شورا
جهت اصالح بند  ۷مصوبه شــماره /۳۲۵۲/۹۶ص مورخ ۴/۸/۹۶
موضوع الحاق بند «ز» به ماده  ۸مصوبه شماره  ۱۲۷۵/۹۶مبنی بر
دســتورالعمل نحوه واگذاری اتوبوسهای تحت مالکیت شهرداری
با توضیح مجتبی زوربخش معاون حملونقل و ترافیک شهرداری
ایــن الیحه را تصویب کردنــد و الیحه دیگری از شــهرداری در
خصوص آئیننامه پیشــنهادی شهرداری مبنی بر واگذاری اعتبار
قبور آرامستان بهشــت احمدی و بهای خدمات کفنودفن و قبر
نیز پس از توضیح رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری شیراز و
صحبتهای علی ناصری تصویب شد.
بنابراین گزارش ،همچنین الیحه شــهرداری شیراز مبنی بر
اصالحیه قسمت اخیر مصوبه شماره /۲۵۵۸/۹۷ص مورخ ۱۰/۷/۹۷
شورا مبنی بر اصالح بند هفت مصوبه شماره /۳۲۵۲/۹۶ص مورخ

از نظرات نخبگان و کارشناســان مجموعه مدیریت شهری و بررسی نقاط قوت و ضعف
برنامههای پیشین با لحاظ شرایط اقتصادی جاری برای چهار وضعیت متفاوت درآمدی و
اقتصادی پنج سال آینده شامل خیلی بدبینانه به میزان  ۱۸هزار میلیارد تومان ،بدبینانه،
میانه و خوشبینانه به میزان  ۲۷هزار میلیارد تومان تدوین شده است .آغاز نشست علنی

 ۴/۸/۹۶موضــوع الحاق بند «ز» به ماده هشــت مصوبه شــماره
 ۱۲۷۵/۹۶مبنی بر دستورالعمل نحوه واگذاری اتوبوسهای تحت
مالکیت شــهرداری به اشــخاص مورد موافقت اعضای شورا قرار
گرفت و الیحه پیشــنهادی شهرداری شیراز درباره سند راهبردی
فضایی توســعه اقتصادی شهر شــیراز بر پایه اقتصاد مقاومتی با
محوریت شهرداری  -که بر اساس آن شهرداری شیرازمی توانست

 70شورای اسالمی شهر شــیراز که با دو نطق پیش از دستور سید احمدرضا دستغیب،
احمد تنوری و علی ناصری و تجلیل از پرســتاران نمونه توسط شهردار و اعضای شورا و
همچنین رونمایی از سه کتاب در زمینه استفاده بهینه از آب و فضای سبز همراه بود ،با
مباحثاتی درباره چند الیحه شهرداری و طرح اعضای شورا ادامه یافت.

جهت هماهنگی و همکاری بین مدیریت شــهری با دســتگاهها
و نهادهــای منطقــهای و ملی بهمنظور توســعه اقتصادی شــهر
شــیراز پی گیری و فعالیت کند -پس از توضیحات تدوینکننده
طــرح و مباحثــات اعضای شــورا به کمیســیون تلفیــق ارجاع
شد.
تصویب طرح یکفوریتی و اصرار بر  2مصوبه قبلی
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به گزارش خبرنگار شهرراز ،در هفتادمین جلسه علنی شورا
همچنین طــرح یکفوریتی جمعی از اعضای شــورا برای کمک
به تیم فوتســال لبنیات ارژن شــیراز با توضیحات احمد تنوری و
ســیروس پاکفطرت تصویب و برای بررسی کارشناسی بیشتر به
کمیسیون فرهنگی شورا ارجاع شد.
اعضای شــورا بــر دو مصوبه قبلی شــورا شــامل «تعیین
شــورای سیاســتگذاری نشریه شــهر راز شــهرداری شیراز» و
«واگــذاری باقیمانــده پــاک  ۷/۲۱۱۵به مســاحت ۷۷/۷۴۶
مترمربــع زمین واقع در بلــوار احمدی جنوبی بــه هیئتامنای
فرهنگــی مذهبــی الصابریــن (معلــوالن فارس) بــرای احداث
مجتمــع مذهبی بــا حفــظ مالکیت شــهرداری» مــورد ایراد
هیئــت تطبیــق مصوبــات فرمانــداری قرارگرفته بــود ،اصرار
کردند.
بنا بر ایــن گزارش در دقایق آغازین نشســت علنی  70از
محبوبــه ظریفکار ،فاطمه ذوالقدری ،ملیحه کمالی سروســتانی،
نرگــس طالبی ،فاطمــه تیمــوری ،فریده فیلــی زاده و حکیمه
خدارحمی بهعنوان پرستاران نمونه بیمارستانهای شیراز تجلیل
و ضمن رونمایی از سه کتاب شرکت شهرراز با عناوین «نگهداشت
و پاالیش آب در شــهر» و «شــیوهنامه نگهداری پهنههای ســبز
شهری» تألیف علی جهانگیری و نرجس فروزان و نیز «شیوهنامه
کاهش مصرف آب» نوشته هادی وکیل زاده از دستاندرکاران این
تألیفات قدردانی شد.

رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسالمی شهر شیراز در گفتوگو با «شهرراز»

تغییر ساختار نشریه شهرراز« ،دخالت» در امور اجرایی است
افزایــش کیفیت برنامههــای نوروزی در جهــت ایجاد جاذبه
برای مســافران و گردشــگران در زمره ویژگیهایی است که رئیس
کمیســیون گردشگری و زیارت شورای پنجم شــهر شیراز از آنها
در مقایســه تفاوت نــوروز  97با نوروز  98برای مــا بیان میکند و
میگویــد :ازآنجاکه در محور حافظیه غرفهها و بازاری که هرســال
برقرار بود نخواهیم داشت و احتماالً بازارچههای آن به محل دیگری
منتقل میشوند ،اولویتهای این محور را بیشتر به اجرای برنامههای
فرهنگی و هنری اختصاص دادیم تا هم شــهروندان و هم مسافران
نوروزی بتوانند از آن اســتفاده کنند .سولماز دهقانی که از مصاحبه
با خبرنگاران استقبال میکند ،در این شماره شهرراز نقدهایی را هم
با ما مطرح کرده است.
یکی از مهمترین برنامههای مدیریت شهری ایجاد جاذبه
برای مسافران و گردشــگران نوروزی است ،در این رابطه
در کمیسیون گردشگری شورا چه مباحثی در جریان است؟
ما با شــهرداران مناطق شیراز جلســاتی در این رابطه داشتیم
و آنان نیز دربــاره کارهایی که بهصورت عمرانی برای نوروز در حال
انجام دارند؛ شامل زیباســازی برخی از محورها ،گلکاری و اصالح
تکلبهها گزارشــی ارائه دادند که در هر منطقه برای نوروز  98چه
کارهایی انجام شــده است .اما در زمینه برنامههای فرهنگی به دلیل
آنکه با ســازمان فرهنگی مناطق هماهنگی نشده بود برای جلسات

آینده کمیسیون به ســازمان فرهنگی فرصتی دادیم که برنامههای
خود را گردآوری کنند و برنامههای خود را ارائه دهند.

دیپلماتیک با این کشــور شــفاف نیســت ،نیامدند و ما هم چندان
پیگیری نکردیم.

تفاوت برنامههای نوروزی امســال با سال گذشته در چه
مورادی خواهد بود؟
موضوعی که ســال گذشــته وجود داشــت ،آن بود که شب
تحویل سال مصادف با شــب شهادت بود و چندان جای مانور باقی
نمیگذاشت ،اما قطعاً امسال نالش میکنیم نورپردازی ،نورافشانی و
نقارهنوازی را داشته باشیم و فضای متفاوتی را ایجاد کنیم .همچنین
تالش میکنیم کیفیت برنامههای نوروز  98بیشــتر شود و ازآنجاکه
در محــور حافظیه غرفهها و بازاری که هرســال برقرار بود نخواهیم
داشــت و احتماالً بازارچههای آن به محل دیگری منتقل میشوند،
اولویتهای این محور را بیشتر به اجرای برنامههای فرهنگی و هنری
اختصاص دادهایم تا هم شهروندان و هم مسافران نوروزی بتوانند از
آن استفاده کنند.

همانطور که میدانید الیحه برنامه پنجساله سوم شهرداری
در هفتادمین جلسه علنی تحویل شورای پنجم شد ،از دیدگاه
رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورا نظر شما درباره
این الیحه چیست؟
هرچند کلیت الیحه پنجســاله سوم شهرداری ایرادی نداشت
اما بحث گردشگری در حاشیه و ذیل فرهنگی دیده شده که جا دارد
جداگانه در این الیحه دیده شود.
مگر در کمیسیون گردشگری راجع به محتویات این الیحه،
نظرخواهی انجام نشده بود؟
در کمیسیون گردشگری هم درباره این الیحه نظرخواهی شد
اما ما راضی نبودیم.

سال گذشته قرار بود یک گروه موسیقی تاجیکستانی برای
اجرای برنامه در ایام نوروز به شیراز سفر کنند ،اما این اتفاق
نیفتاد .آیا در نوروز  98این گروه را در شیراز خواهیم دید؟
آن گروه تاجیکستانی قرار بود سال گذشته برای اجرای برنامه
در عید نوروز به شــیراز ســفر کنند ،اما به دلیل اینکه هنوز روابط

شــما از مخالفان طرح دوفوریتی درباره نشریهی شهرراز
بودید ،دلیل این مخالفت را میتوانید بیان کنید؟
مــن از ابتدا مخالف این طرح بودم .به نظر من تغییر ســاختار
نشــریه شــهرراز و تیم خوبی که در آن شکل گرفته ،درست نیست
و اینکه بخواهیم این تیم را دســتکاری کنیم ،دون شــأن شورا و

دخالت در امور شــهرداری و اجرایی است و از دیدگاه من دوستانی
که این تصمیم را در شــورا گرفتند ،به اعتبار شــورا خدشــه وارد
میآورند.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ،ورزشی شورای اسالمی شهر شیراز در گفتوگو با شهرراز خبر داد

برگزاری همایش بزرگ فرهنگ دوچرخهسواری در شیراز

این روزها معاونت حملونقل شــهرداری شیراز در حال ایجاد
کیلومترها مســیر دوچرخهسواری است تا به این وسیله شهروندان
را به سمتوســوی استفاده از وسایل حملونقلی بدون سوختهای
فسیلی بیشتر سوق دهد .این موضوع یکی از محورهای گفتوگوی
ما با ســیروس پاکفطــرت نائب رئیــس کمیســیون فرهنگی و
اجتماعی ،ورزشــی شورا و رئیس هیئت ورزشهای همگانی فارس،
در خصوص دوچرخهسواری بوده است که با هم میخوانیم.
بهعنوان نائب رئیس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی،
ورزشی شــورا و رئیس هیئت ورزشهای همگانی فارس،

آیا فکر میکنید مسیرهای دوچرخهسواری که شهرداری در
حال ایجاد آن است ،میتواند موجب افزونی میل و اشتیاق
شهروندان به دوچرخهسواری و در نتیجه بازگشت به دوران
رجحان دوچرخهسواری بر خودروهای تکسرنشین شود؟
بخشــی از هیئت ورزشهای همگانی کمیته دوچرخهسواری
از نوع همگانی اســت .دوچرخهســواری حرفهای هــم کار هیئت
دوچرخهســواری و بخش همگانی آن کار ما اســت که مســئول و
کمیته مخصوص خود را دارد که به نام احمد برزگر یکی از قهرمانان
جهانی دوچرخه گذاشتیم .سیاســتهای ما این است که بهتدریج
زیرساختهای مســیر دوچرخه را فراهم کنیم ،زیرا مردم گالیه و
اعتراض داشــتند که شما از اینسو توسعه فرهنگ دوچرخهسواری
را بحث میکنید و از دیگر سو نیاز به ایجاد امنیت برای این موضوع
است .لذا کمیسیون حملونقل شورا و معاونت حملونقل و ترافیک
شــهرداری شــیراز تالش و همت کردند تا در بخشی از شهر مسیر
دوچرخهســواری ایجاد کنند که در این راســتا تا روز  22بهمن به
میمنت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 22 ،کیلومتر به شکلی که
اکنون عملیات آن آغاز شــده اســت ،افتتاح میشود تا اگر در شهر
شیراز کســی تصمیم بگیرد غیر از آنکه بخواهد رفتوآمد خود را
تنظیم کند ،در دل شــهر و کنار ترافیک هم دوچرخهسواری کند،
حداقل  22کیلومتر را بتواند رکاب بزند .البته ایجاد مسیر دوچرخه
در سال آینده گسترش خواهد یافت و آن را در اکثر نقاط مرکزی و
غیــر مرکزی دنبال میکنیم و پلیس هم همراهی خوبی دارد .قطعاً
ما در اوایل کار نیاز به اعمال قانون داریم.

قوانیــن و مقررات و الزام به آن هــم یکی از صورتهای
مسئله است ،در این زمینه نظر شما چیست؟
اخیرا ً مشاهده کردم که موتورســواران از مسیر دوچرخه هم
اســتفاده کنند .در اینجا از مردم خواهش میکنم که در این مورد
رعایت و فرهنگســازی کنند و به افرادی که رعایت نمیکنند نیز
تذکر دهند و درجاهایی با بودن پلیس و ســربازان نیروی انتظامی
و نهایتاً پلیس راهور اعمال قانون شــود و برای کســانی که رعایت
نکنند جریمه  -حتی از نوع ســنگین آن  -در نظر گرفته شود .فکر
میکنم کار قشــنگی است که ما زیرســاختها را فراهم کنیم .ما
درصــدد برگزاری یک همایش بزرگ فرهنگ دوچرخهســواری در
شــیراز با محوریــت شــهرداری ،اداره کل ورزش و جوانان ،هیئت
ورزشهای همگانی و هیئت دوچرخهســواری هستیم و پیشبینی
ما این اســت که این همایش تا پیش از پایان ســال برگزار شــود.
امیدواریــم با برگزاری این همایش به یک جمعبندی برســیم که
فرهنگ دوچرخهســواری را در شهر شــیراز بیش از گذشته ارتقاء
بدهیم و شــعار ما این باشد که مردم در شهر شیراز هر خانوادهای
حداقل یک دوچرخه در منزل خود داشته باشند تا بتوانند در بعضی
رفتوآمدهای خود از این وسیله استفاده کنند.
برنامــه سهشــنبههای بدون خودرو چه بخشــی از کار
فرهنگســازی برای گرایش عموم به دوچرخهسواری را
بعد از افتتاح مسیرهای دوچرخه در خیابانهای شیراز دنبال

میکند؟
طرح سهشــنبههای بدون خودرو یک طرح ملی است که در
با ایجاد زیرساختهای دوچرخهسواری از سوی شهرداری تهران آغاز شد و شیراز دومین شهری بود که به این طرح پیوست.
بخش مهم دیگر این قضیه مانند فرهنگســازی و رعایت اســتانهای دیگر هم انجام میدهند اما شــهر شــیراز با محوریت

معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری و سازمان حملونقل مسافر
بیش از دو سال است که این طرح را دنبال میکند .در سهشنبهها
بدون خــودرو هدف ما این اســت که فع ً
ال بهصورت همایشــی و
نمایشی فرهنگســازی کنیم و این برنامه را در خیابانهای شلوغ
هفتــهای یکبار انجام دهیم .ســعی هم کردیم به مناســبتهای
مختلــف هرکدام از ادارات دولتــی و غیردولتی و خصوصی میزبان
برگزاری آن شوند که بههرحال به نام آنها این اتفاق بیفتد.
کما اینکه هفتههای قبل هم به مناســبت هفته سوادآموزی
در آموزشوپــرورش ایــن امــر انجام گرفــت .این هــم یک راه
فرهنگســازی اســت که از مدیران و کارکنان دستگاهها خواهش
کنیم حداقل هفتهای یک روز را بدون اســتفاده از وسایل شخصی
حتیالمقدور با دوچرخه مســیر منزل تا اداره را طی کنند که بعضاً
بهصورت موردی حتی در برخی ادارات شــهرداری این اتفاق افتاده
است.
با سابقهای که در ادوار شوراهای شهر شیراز دارید ،فکر
میکنید با تصویب کمک به تیم فوتســال لبنیات ارژن در
جلســه علنی اخیر شــورا ،میزان کمکهای شهرداری به
تیمهای ورزشی به شکلی که زمینه تشویق آنها را فراهم
کند نسبت به گذشته روبهجلو و مؤثر بوده است؟
طبق گزارشــی که داریم ،این موضوع ازلحاظ روحی ،روانی و
پشــتیبانی مادی تأثیرگذار است و به چند تیمی که تاکنون کمک
شــده  -مانند تیمهای فجر سپاسی و قشقایی  -مؤثر بوده است اما
ایــن حمایت مالی باید بهموقع انجام شــود .ما باید الیحه حمایتی
را زودتر به نتیجه برســانیم زیرا بایستی به ســایر تیمها ،رشتهها
و هیئتهای ورزشی که در لیگ برتر مقام دارند ،نیز کمک شود.
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اســتاندار فارس با تأکید بر اصل وفاق و همدلی خاطرنشان
کرد :همبستگی باید معنای اتحاد همه با هم باشد ،نه اتحاد همه
با من و این نکتهای است که هم سیاسیون جدید و هم سیاسیون
قدیم باید مدنظر داشته باشند که اول پوستاندازی کنند و زمینه
میدانداری جوانان متخصــص در عرصههای گوناگون را فراهم
آورند .عنایتاهلل رحیمی در دیدار با اعضا شــورای شــهر شیراز،
ضمن تأکید بر اهمیت نهاد شــوراها افزود :تشــکیل نهاد شوراها
عالوه بر اینکه در قانون اساسی آمده است خواست جدی مدیریت
کالن کشــور است که اعتقاد دارد مردم باید در تصمیمگیریها و
تصمیمسازیها حضور فعال داشته باشند .وی با اشاره به کارکرد
و اثرگذاری شــوراها در کشورهای توسعهیافته ،بیان کرد :بهرغم
اینکه از تشــکیل نهاد شورا در کشــور ما زمان زیادی نمیگذرد
اما انتظار میرود با کســب تجربیات بیشــتر و بهرهگیری از این
تجربیات به ســمت اثرگذاری هر چه بیشــتر این نهاد در جامعه
پیش برویم.
اســتاندار فارس با تأکید بر اهمیت حفظ جایگاه نهاد شــورا
بهعنوان ســنگ زیربنای دموکراسی و مردمساالری دینی ،عنوان
کرد :اعضا شورای شهر باید نگهبان و پشتیبان این نهاد برآمده از
رأی و خواسته مردم باشد .نماینده عالی دولت در استان فارس با
بیان اینکه شورا نهادی مبارک و حائز اهمیت برای کشور و مردم
و همچنین تحکیم پایههای جمهوریت نظام جمهوری اســامی
اســت ،خاطرنشان کرد :اعضا شورای شــهر میتوانند با عملکرد
مناسب و اعتمادآفرینی میان این نهاد و مردم به استحکام بیشتر

{

صدای شهر

استاندار فارس در دیدار با اعضا شورای اسالمی شهر شیراز عنوان کرد

جایگاه شورای شهر تقویت شود

آن کمک کنند .رحیمی بیان کرد :اخالقمداری بهعنوان یکی از
شاخصههای دینی باید در جامعه اسالمی ما سرلوحه فعالیتهای
همه افراد و ارکان قرار داشته باشد.
اســتاندار فارس با اشــاره به اینکه اشــتغالزایی از طریق
توســعه ســرمایهگذاری بخش خصوصی را اولویت نخست خود
در استان قرار داده اســت ،افزود :موانعی که در روند بوروکراسی
شهرداریها وجود دارد در بسیاری موارد موجب نگرانی و دلخوری
ســرمایهگذاران میشــود درصورتیکه باید برای سرمایهگذاران

{

واقعی که به دنبال ســود معقول هســتند فرش قرمز پهن کنیم.
وی ادامــه داد :البتــه باید این موضوع را مدنظــر قرار دهیم که
ســرمایههای تاریخی ،محیطزیســت و فضای سبز شهر نباید به
بهانه سرمایهگذاری دستخوش آسیب شــود .بلکه دیدگاه اصلی
این اســت که با کوتاه کردن فرایندها و شفافیت و اعتمادسازی و
روشــنگری بیشتر سرمایهگذاری که وارد شهرداری میشود بداند
با چه فرایندی روبهرو اســت .رحیمی با تأکید بر ســرمایهگذاری
در فعالیتهایی تحت عنوان صنعت ســبز گردشگری را یکی از
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انواع این صنعت دانســت و یادآور شــد :ظرفیتهای مناسبی در
حوزههای مختلف گردشگری طبیعت ،مذهبی ،تاریخی ،فرهنگی،
ادبی و سالمت در استان فارس وجود دارد.
وی با اشاره به ســوابق فعالیتهای سیاسی خود و شناختی
که با این حوزه دارد ،عنوان کرد :بهرغم اینکه سیاســت را بســتر
فعالیــت در اجتماع میدانم ،سیاســیکاری و سیاســتبازی را
نمیپذیرم چراکه معتقدم سیاســت باید در خدمت نظام ،مردم و
کشور باشد .نماینده عالی دولت با بیان اینکه باید به سمت بهبود
شــرایط نسبت به گذشته پیش برویم ،افزود :اصالح در روشها و
نه در تغییر اصول مدنظر ماســت به این معنا چنانچه روشهای
گذشــته راهکار حل مشــکالت نبودهاند باید آنها را تغییر دهیم
و به ســمت اصالح امور گام برداریم .اســتاندار فارس با تأکید بر
اصل وفاق و همدلی خاطرنشان کرد :همبستگی باید معنای اتحاد
همه با هم باشد ،نه اتحاد همه با من و این نکتهای است که هم
سیاسیون جدید و هم سیاسیون قدیم باید مدنظر داشته باشند که
اول پوستاندازی کنند و زمینه میدانداری جوانان متخصص در
عرصههای گوناگون را فراهم آورند .دکتر رحیمی همچنین بیان
داشت :شورای شــهر موردحمایت همه ماست و شهرداری را نیز
بهعنوان دســتگاهی که باید خدماترسانی وسیعی به شهروندان
داشته باشــد ،تلقی میکنیم و توفیق آن را توفیق خود میدانیم.
وی در پایــان تأکید کــرد :حمایت از ایــن مجموعهها موردنظر
ماســت؛ چراکه موضوع خدمترسانی به مردم مطرح است و این
مسئله باید بهمثابه اصلی مهم موردنظر قرار گیرد.

نشست مشترک اعضای شوراهای اسالمی شهر شیراز و کرمان برگزار شد

کرمان و شیراز رابطه فرهنگی و اقتصادی مشترک دارند

[ [

شــهرهای شیراز و کرمان به دلیل وجود شرایط و امکانات متفاوت مهاجرپذیرند بنابراین درمان
و سالمت شهروندان و محیطزیست شهری نیازمند راهکاری اساسی است.
تشکیل مربع سالمت شیراز ،کرمان ،زاهدان ،بندرعباس

مقیمی معتقد است :با تشکیل «مربع سالمت» میان شیراز و کرمان و زاهدان و بندرعباس
و آغاز طرح مشترک غربالگری با همکاری چهارگانه دانشگاههای علوم پزشکی در چهار حوزهی
دیابت ،HIV ،دندان و قلب و عروق در محدوده جنوب شرقی ایران ،میتوان طرحهای آماری
و بانک اطالعاتی را تشکیل داد تا راه پیشگیری و درمان هموار شود .وی با بیان اینکه بسیاری
از ایــن بیماریها خواهوناخــواه به دلیل این همجواری قابلانتقال یا تشــدیدند و تبعات منفی
آن این چهار مرکز را در برمیگیرد ابراز کرد :ضروری اســت در اولین فرصت کمیســیونهای
ســامت ،محیطزیست و خدمات شــهری هر چهار مرکز اســتان کارگروه یا کمیته مشترک
تشــکیل دهند و با ایجاد دبیرخانه ســیار شــروع به کار کنند .مقیمی گفت :این کمیسیونها
میتوانند با در نظر گرفتن امکانات درمانی خوب شیراز ،امکانات لجستیکی مناسب شهر کرمان،
امکانات بســیج مردمی زاهدان و امکانات تحقیقاتی مناسب بندرعباس ،آیندهی مناسبی را رقم

[

رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر شیراز:

شورای شهر از احداث موزه پزشکی حمایت میکند

رییس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی :شورای
شهر شیراز از احداث موزه پزشکی حمایت میکند
با حضور رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی
شورای شهر در ســازمان نظام پزشکی استان فارس
موضوع احداث موزه تاریخ پزشــکی ایران در شــهر
شیراز بررسی شد.
«احمــد تنوری» رئیس کمیســیون فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر شیراز ضمن
اعالم حمایت از ایجاد موزه تاریخ پزشــکی ایران در
شهر شیراز گفت :شهر شــیراز در تمام ادوار تاریخی
مهمترین قطب پزشــکی و درمانی جهان اسالم بوده
و به حمداهلل هم اکنون نیز در آستانه چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اســامی موقعیت تاریخی خود را در
حوزه پزشکی حفظ کرده و افتخار میزبانی گردشگران
ســامت از کشورهای اسالمی را دارد .وی ادامه داد:
این مزیت میطلبد که همه دســتگاهها در راســتای
بهبود کمی و کیفی خدمات پزشکی و ارتقای جایگاه
شــیراز در حوزه درمان و آموزش پزشــکی در سطح

ی متقابل
تسهیل سرمایهگذار 

جهان همه تالش و کوشش خود را معطوف کنند.
عضو شــورای اسالمی شهر شــیراز با اشاره به
وظایف نظارتی شــهرداریها و نیز قانون تشکیالت
وظایــف و اختیارات شــوراها از جمله نظارت بر امور
بهداشتی شــهر ،خواستار اعالم نظر ســازمان نظام
پزشکی اســتان فارس در خصوص مصوبه جابجایی
مطبها و موسســات پزشــکی در محدوده خیابان
زند شــد .تنوری افزود :این موضوع در ســال ۱۳۹۵
تصویب شــده تا نحوه اجرای ایــن مصوبه با رعایت
صــاح و مصلحت شــهروندان و پزشــکان انجام
شود.
در این جلسه دکتر «غالمرضا دهقان زاده» نایب
رئیس هیات مدیره و معاون پشــتیبانی سازمان نظام
پزشکی استان فارس نیز در سخنانی خواستار حمایت
شورای شهر و شهرداری شیراز از تاسیس موزه تاریخ
پزشکی ایران در شهر شــیراز شد و از حضور رئیس
کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر در سازمان
نظام پزشکی استان فارس تقدیر کرد.

رئیس کمیســیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای اسالمی شهر شــیراز با اشاره به روند
اداری مناســب در حیطه سرمایهگذاری در شهر کرمان گفت :میتوان با ایجاد تعامالت مناسب
ســرمایهگذاران فارسی و بنگاههای اقتصادی کرمان ،ســرمایهگذاری متقابل را تسهیل کنیم.
ســینا بنیزمانی حضور شهرداری بهعنوان بخش عمومی در حوزههایی که وظیفه نداشته است
را از اشــتباهات شــهرداری بیان کرد و افزود :با این اقدام بخش خصوصی از رقابت و فعالیت
دور ماند و ســرمایه بخش خصوصی از شیراز خارج شــد .وی ادامه داد :سیاستگذاری شورای
پنجم ،ســرمایهگذاری در حیطه گردشگری است به همین منظور فرصتهایی در حوزه ورزشی
و پارکهــا و اقامتگاههای ســنتی بهمنظور احیای بافت تاریخی و جذب ســرمایهگذار در نظر
گرفته شده است.
بنیزمانی با اشــاره بــه وضعیت اقتصادی کشــور افزود :قیمتگــذاری در فرصتهای
سرمایهگذاری به دلیل تغییر نرخ با مشکل همراه است به همین منظور از سازمان سرمایهگذاری
شــهرداری خواستهایم اقدام به ایجاد یک شبکه ارتباطی با سرمایهگذاران داخلی و خارجی کند
تا پس از عبور از این وضعیت بتوانیم از این فرصتها استفاده کنیم.
گفتنی اســت برگزاری هفته کرمان در شــیراز بهمنظور ایجاد تعامالت بیشــتر ،تشکیل
مجمع شــوراهای جنوب کشــور ،ایجاد مربع ســامت بین شهرهای شــیراز ،کرمان ،جنوب
کشــور و ایجاد مثلث زرد بین شهرهای شیراز ،کرمان و یزد در بحث جدی گردشگر در حیطه
کویرگردی ،عکاســی طبیعت ،نجوم و ستارهشناســی از پیشنهادهای ارائهشــده در این دیدار
بود.

رئیسکمیسیونسالمت،محیطزیستوخدماتشهری:

هجوم آفت مگس مدیترانهای به باغات شیراز کنترل میشود

رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات
شهری شورای اسالمی شهر شیراز بر ضرورت حفظ و
ارتقا باغات قصردشت تأکید کرد .قاسم مقیمی گفت:
درخواست تأمین اعتبار موردنیاز جهت خرید ملزومات
مبارزه با افت مگس میوه مدیترانه در این کمیســیون
بررسی شد .رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و
خدمات شهری شورای اسالمی شهر شیراز گفت :این
افت خطرناک به انواع مختلف محصولهای کشاورزی
و باغــی حمله میکند بــه همین دلیل مبارزه با ایــن افت از اهمیت
باالیی برخوردار اســت .مقیمی با اشاره به توجه ویژه شورا و شهرداری
بر حفظ و ارتقا باغات موجود در ســطح شــهر افزود :با توجه به شعاع
باالی پــرواز و تکثیر زیاد این مگس ،مبارزه با این افت باید بهصورت
ساالنه صورت گیرد در همین راستا ،ستاد آبادگری باغهای قصردشت،
عــاوه بر مبارزه با افت در این باغها ،این اقدام را در باغهای همجوار
نیز اجرایی کرده است.
دکتر مقیمی بر مشارکت باغداران برای مبارزه با این افت و حفظ
باغها تأکید کرد و افزود :مقرر شــد کارگروهی با حضور نماینده شورا،
شهرداری شیراز ،ســتاد آبادگری باغهای قصردشت ،جهاد کشاورزی
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نشست مشترک اعضای شوراهای اسالمی شهر شیراز و کرمان در حاشیه برگزاری مراسم
بزرگداشت خواجوی کرمانی در شیراز برگزار شد .نایبرئیس شورای اسالمی شهر شیراز در این
دیدار گفت :شــهرهای کرمان و شیراز از دیرباز دارای رابطه فرهنگی و اقتصادی مشترک بوده
و همچنان میتوانند در مســائلی همچون سرمایهگذاری در کنار هم باشند .ابراهیم صبوری با
تشریح اقدامات انجام شــده در دور پنجم شورای اسالمی شهر شیراز گفت :عالوه بر بدهیها
و حجم عظیم نیروها و فروش امالک شــهرداری ۶۵۰ ،پروژه نیمهتمام از دوره قبل وجود دارد
به همین دلیل برنامه  ۵ســاله توسعه یک سال تمدید شد تا در این مدت پروژههای شاخص را
تکمیل کنیم .نائب رئیس شــورای اسالمی شهر شیراز گفت :در راستای انضباط مالی و مبارزه
با فســاد ،شورای شــهر اقدام به تصویب طرح سامانه شفافیت شهرداری کرد که بر این اساس
تمام معامالت و هرگونه تراکنش شــهرداری در این ســامانه درج خواهد شد .صبوری با اشاره
به افتتاح تقاطع امیرکبیر ـ مطهری ـ رحمت در بهمنماه امســال بهعنوان یکی از بزرگترین
پلهای جنوب کشــور افزود :بیش از  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه در دور پنجم شورا
صورت گرفته اســت .وی ادامه داد :تصویب طرح مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری
یکی از طرحهای ماندگار شورای پنجم در راستای مبارزه با فساد و رانتخواری است که با بس
تن منافذ ،انضباط مالی را در شهرداری شکل میدهد.پ
شیراز پذیرای گروههای فرهنگی شهر کرمان در ایام نوروز خواهد بود
نوذر امامی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر شیراز با اشاره به
برگزاری هفته کرمان در شــیراز افزود :این دو شهر باید بر رونق گردشگری اهتمام ورزند زیرا
گردشــگران با ایجاد اشتغال میتوانند درامد مناسبی را برای شهر ایجاد کنند .رئیس کمیسیون
گردشگری و زیارت شورا گفت :وضعیت گردشگری در کشور مناسب نیست و ما نیازمند فضایی
مناسب برای ارائهی آدابورسوم مردم به گردشگران هستیم .سولماز دهقانی افزود :در راستای
ایجاد تعامالت فرهنگی بیشتر با شهر کرمان ،بیلبوردهای تبلیغاتی شهر برای معرفی جاذبههای
شــهر کرمان اختصاص مییابد و شهر شــیراز پذیرای گروههای فرهنگی شهر کرمان در ایام
نوروز برای معرفی جاذبههای این شــهر خواهد بود .رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و
خدمات شهری شــورای اسالمی شیراز گفت :شیراز و کرمان تهدیدها و فرصتهای زیادی به
دلیل همجواری با استانهای سیســتان و بلوچستان و هرمزگان دارند .قاسم مقیمی ادامه داد:

زنند .مقیمی خاطرنشــان کرد :در راستای فرصتها ،به دلیل همجواری هرمزگان و سیستان و
بلوچستان با دریا و آبهای آزاد میتوان مکانیسمی در نظر گرفت تا بتوان به سرمایهگذاریهای
مشترک ســاحلی میان چهار شهر شــیراز ،کرمان ،زاهدان و بندرعباس پرداخت .وی افزود :با
توجه به امکانات مالی خوب شــیراز و کرمــان و ظرفیتها و امکانات دریایی و بندرهای خوب
زاهدان و بندرعباس میتوان با تهیه بســتههای چهارگانه سرمایهگذاری ،بیشتر به بهرهبرداری
از نعمتهای ساحلی بپردازیم و منافع مشترکی به دست آوریم.

شیراز و باغداران تشکیل و پس از بررسی نتیجه حاصله
به کمیسیون ارائه شود.
عضو هیئترئیســه شورای اســامی شهر شیراز
از بررسی مجدد الیحه پیشــنهادی شهرداری مبنی بر
تأسیس شــرکت تهیه ،تأمین و نگهداری ماشینآالت
شهرداری شیراز در کمیسیون خبر داد و افزود :در راستای
نحوه بهکارگیری نیروی انســانی در این شرکت ،هیچ
نیرویی جز رانندگان فعلی بخش خصوصی شهرداری که
با شــرکتهای پیمانکار قرار دارند در این شرکت جذب نمیشوند .وی
ادامه داد :پس از بررســی و ارائه نظرات کمیسیون برنامه ،بودجه ،امور
حقوقی و امالک شــورا و معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری ،این
الیحه با درج اصالحیههای موردنظر تصویب شــد .مقیمی خاطرنشان
کرد :تقدیر و تشــکر از دستاندرکاران تهیه آثار راهکارهای تأمین آب
موردنیاز فضاهای سبز و همچنین مدیریت یکپارچه منابع آب و فضای
سبز شــهری در واحد مطالعات شرکت مهندسی مشاور شهر راز شیراز
نیز در دســتور کار قرار گرفت .وی افزود :مقرر شد پس از رونمایی این
کتابهادر صحن علنی شورا ،از دستاندرکاران تهیه این کتابها نیز
تجلیل میشود.
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رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایهگذاری شورای اسالمی شهر شیراز:

برنامهراهبردیفضاییتوسعهاقتصادیشیراز
تأیید نشده است

[ [
رئیس کمیســیون اقتصادی و سرمایهگذاری شورای اسالمی
شــهر شــیراز گفت :برنامهی راهبردی فضایی توسعهی اقتصادی
شهر شــیراز توســط نهاد قابلاتکایی نظارت و تأیید نشده است.
ســینا بنیزمانی با بررســی نقادانه برنامه راهبردی فضایی توسعه
اقتصادی شهر شــیراز گفت :تصویب این برنامه در شورا منوط به
رفع اشکاالت احتمالی و تأیید متخصصین است .وی در هفتادمین
جلســهی علنی شورای اسالمی شهر شــیراز ابراز کرد :قلمرو این

برنامه تنها بخشــی از برنامه توســعهی اقتصادی محلی اســت.
بنیزمانــی با بیان اینکه در بدو امــر RFP،و پروپوزالی که برای
این برنامه تهیه شــده به تأیید معاونت برنامهریزی نرسیده و دارای
اشکاالتی اســت ،ادامه داد :شرکت شهر راز بهعنوان عامل چهارم
تهیهی این برنامه تعیین شــده اســت؛ اما نظــارت بر تهیهی این
برنامه توســط دو ناظر انجام شده است ،یکی ناظر منتخب شرکت
شهر راز و دیگری اندیشکدهی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری.

به اعتقــاد بنیزمانی هیچیک از این دو ناظر نتوانســتهاند نظارت
قابلاتکایی بر تهیهی برنامه انجام دهند.
وی بــا بیــان اینکــه در جلســهی کمیســیون اقتصــاد و
ســرمایهگذاری به ناظرین گفته شــد که امر نظارت را جدیتر و
مســتقل از مجری انجام دهند ،افزود :تصویب این برنامه در شورا
منوط به رفع اشکاالت احتمالی و تأیید متخصصین واجد صالحیت
است.

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز عنوان کرد

نباید از وضعیت و معیشت پرستاران غافل شویم

علی ناصری عضو شورای شهر شیراز تأکید کرد

[

لزوم توجه به سالمندان و پاسداشت حرمت آنان

عضو شورای شــهر شیراز
نطق
به لــزوم توجــه به ســالمندان
و پاسداشــت حرمــت آنان یعنــی پدران؛
مادران؛ پدربزرگهــا و مادربزرگها تأکید
و به روند و چگونگی وضعیت ســالمندی،
بُعد روانشناسی اجتماعی و اقدامات صورت
گرفته در این راستا پرداخت .علی ناصری
در نطق پیش از دســتور هفتادمین جلسه
علنی شــورای شهر شــیراز گفت :پس از
چند دهه که وضعیت مســتمر مرگومیر
که عمدت ًا به دلیل بیماریهای واگیر و نیز
عدم دسترسی جمعیت به بهداشت مناسب
بود ،باالخره وضعیت جمعیتی کشورمان از
مرحله انتقالی مرگومیر وارد مرحله انتقالی باروری شد ،بهگونهای
که از دهه  ۱۳۳۰کشــور ایران با رشد شتابان و بیسابقه جمعیت
روبرو گردید که این رشــد سریع تا نیمه دهه  ۱۳۶۰استمرار یافت
و جمعیت ایران در این مدت سه برابر شد و به  ۵۰میلیون نفر بالغ
گردید .بر اساس تعریف ســازمان بهداشت جهانی ( )WHOکه
مبنای سالمندی را در کشــورهای درحالتوسعه  ۶۰سال میداند.
لذا میتوان با بررسی نتایج؛ طی سالهای  ۱۳۶۴-۶۹امید زندگی
ایرانیان که با  ۶۳ســال سن بالغ میشــود ،به سطح امید زندگی
جهان و آســیا نزدیک دانســت؛ در ادامه این روند ،طی سالهای
 ۱۳۷۴تا  ۱۳۶۹امید به زندگی ایرانیان به  ۶۶ســال رســید که در
سطحی باالتر از سطح جهان و آسیا قرار گرفت و بنا به پیشبینی
ســازمان ملل بعدازاین سالها هم روند صعودی خود را ادامه داده،
بهگونهای که امید زندگی به  ۷۸/۵ســال در ســال  ۱۴۲۹خواهد
رسید .بر اســاس آخرین یافتههای مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵
تعداد سالمندان کشــورمان ۷ ،میلیون و  ۴۵۰هزار نفر بوده است.
از ســال  ۱۳۸۵که پنجره جمعیتی در کشــورمان باز شد ،جمعیت
جوان زیاد شده و بهتبع در گذر زمان ،تعداد جمعیت سالمند در حال
زیادشدن است بهگونهای که حداکثر سه دهه دیگر پنجره جمعیتی
شروع به بسته شدن میکند و در سال  ۲۰۵۰میالدی یعنی حدود
 ۳۱ســال دیگر حدود  ۳۰درصد جمعیت کشــورمان را سالمندان
تشــکیل خواهند داد .همچنین بر طبــق پیشبینیهای صندوق
جمعیت ســازمان ملل متحد ،نسبت جمعیت ســالمند در جهان از
حدود  ۱۰/۵درصد در ســال  ۲۰۰۷به حدود  ۲۱/۸درصد در سال
 ۲۰۵۰افزایش خواهد یافت و در این میان ایران نیز ،در پی تغییرات
وسیع و ســریع دموگرافیک طی دو دهه اخیر ،بهسرعت به سمت
سالخوردگی پیش میرود .در حال حاضر کشور ایران مرحله انتقال
ساختار سنی جمعیت از جوانی به ســالخوردگی را تجربه میکند.
فزونی سرعت رشد جمعیت سالمند در مقایسه با رشد جمعیت کل
کشور و پیشبینی افزایش تعداد و سهم سالخوردگان (جمعیت ۶۰
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رئیس شورای اســامی شهر شیراز آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی را از
نطق ســتونهای مستحکم انقالب ،یار دیرین امام و مقام معظم رهبری و الگوی
شایســتهای برای کســانی که میخواهند زندگی انقالب توأم با مردســاالری داشته
باشــند ،دانست .ســید احمدرضا دســتغیب در نطق پیش از دســتور هفتادمین جلسه

علنی شــورای شهر شیراز ،گفت :انقالب اسالمی دو ســال را بدون آیتاهلل هاشمی
رفســنجانی پشت سر گذاشــت .صبر و تحمل بینظیر ایشان در کنار قدرت مدیریت
همــراه ســازی آحاد مردم جامعه از بــدو مبارزات امام خمینی و قریب به  ۸۰ســال
میتوانــد نمونه کاملی باشــد برای جوانانــی که تالش دارنــد وارد عرصه مدیریت
کشور شوند ،شخصیت بینظیر آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی برای همیشه تاریخ الگو،
خواهند ماند .شــناخت ایشــان از مســائل بینالمللی و تسلط بر آســیبهای مبتالبه
کشــور در حوزههای مختلف و اتخــاذ تصمیمات شایســته در لحظههای بحرانی از
آیتاهلل هاشمی رفســنجانی مدیر قابلاعتماد برای جمهوری اسالمی ساخته بود .خأل
تأثیر آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی در ســطح بینالمللی و خصوص ًا در بهبود روابط با
کشــورهای منطقه این روزها بیشازپیش احساس میشود .اتکای او به آرای مردم و
دفاعش از اندیشــههای مردساالری را هیچکس از یاد نخواهد برد .یاد این بزرگمرد
را گرامــی میداریم و برای شــادی روحــش از درگاه خدای متعــال طلب رحمت و
مغفرت میکنیم.

نباید از وضعیت و معیشــت پرستاران گرامی نیز غافل شویم
انتخاب شایســته میالد حضرت زینب (س) بهعنوان روز پرســتار بیانگر اهمیت
جایــگاه پرســتاری و مراقبت از بیماران در فرهنگ اســامی اســت .هرچند اهمیت
تیمارداری بیماران بر همگان روشــن اســت اما نباید از وضعیت و معیشت پرستاران
نیز غافل شــویم اخباری به گوش میرســد که با اجرای برخــی از طرحهای حوزه
ســامت ،در حق پرســتاران ناعدالتیهایی صورت میگیرد که شایســته توجه ویژه
قوای مجریه و مقننه به شــرایط خاص کاری پرســتاران اســت .کالنشــهر شیراز
بهواســطه اســتعدادهای بینظیــرش در حــوزه ســامت افتخار دارد کــه جمعیت
قابلتوجهــی از پرســتاران کشــور را تربیت کرده و یــا در بیمارســتانها و مراکز
درمانــی بکار گرفته اســت انتظار داریم مدیریت کالنشــهر شــیراز بــا نگاه ویژه
زمینه مســاعدی را برای بهرهبرداری پرســتاران گرامی از امکانات شــهری فراهم
آورد.

ســال و باالتر) در سالهای آتی
لزوم برنامهریــزی آیندهنگر برای
کنترل مسائل مربوط به این گروه
از جمعیت را ضروری میسازد.
در حــال حاضــر امیــد به
زندگی بــرای جهانیان از مرز ۶۶
سال عبور کرده است بهطوریکه
هرســال  ۱/۷درصــد به جمعیت
جهان افزوده میشــود ،ولی این
افزایش برای جمعیت  ۶۵ســال
و باالتر  ۲/۵درصد اســت .کشور
ما ایران نیز از این تغییر جمعیتی
بینصیب نبوده اســت ،بر اساس
مطالعات ســاختار جمعیتی طی  ۴دهه اخیر متوســط رشد ساالنه
افراد ســالمند بیش از  ۱/۵برابر رشد جمعیت کل کشور بوده است.
شاخصهای آماری نشــان میدهند که روند پیر شدن جمعیت در
کشور ما نیز آغاز شده است .بر طبق پیشبینی سازمان ملل متحد
که در ســال  ۲۰۰۷صورت گرفت اعــام کرد که در یک بازه ۲۰
ساله یعنی از سال  ۱۳۸۵تا  ۱۴۰۵به میانگین سنی جمعیت کشور
 ۱۰ســال افزوده خواهد شد .در واقع حدود  ۱۵سال آینده جمعیت
سالمند کشورمان دو برابر خواهد شد.
ازآنجاکه در فرهنگ و ادبیات مــا ایرانیان احترام به بزرگان
و سالمندان بســیار سفارش شده است و ما ایرانیان توجه و احترام
ویــژهای برای آنــان قائل هســتیم و باید بدانیم که ســالمندان
گنجینــهای از تجربه ،عشــق و محبتاند .این مهم در سراســر
جامعــه ما از اهمیــت ویژهای برخوردار اســت .لــذا طرح کارت
منزلت که بهمنظور تکریم ســالمندان در نظر گرفته شــده است.
میتواند بهنوعی ســعی در یادآوری پیشینه احترام به کهنساالن
در جامعهمان داشــته باشــد ازاینرو نقش بســزایی به لحاظ بُعد
روانی اجتماعی در ارتقاء جایگاه این عزیزان خواهد داشــت و این
نخستین گامی خواهد بود در جهت برنامهریزی بهمنظور دستیابی
به شــهر ایده آل ســالمندانمان؛ باید بدانیم که یک شهر ایدهآل
نقش بســزایی در زندگی سالمندان ایفا میکند .به همین منظور از
کارت منزلت سالمندان ،همزمان با آغاز دهه مبارک فجر رونمایی
خواهد شــد و در فاز نخست تعداد  ۵۰۰۰کارت به عزیزان سالمند
باالی  ۶۰ســال سن با اولویت نیازمند مراقبت ،اهدا خواهد شد .در
پایان ضمن تقدیر از همراهی استانداری ،فرمانداری ،شورای شهر
و شــهرداری کالنشهر شیراز ،دانشــگاه علوم پزشکی ،اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری و اداره کل بهزیستی
در پیشــبرد ســاختارمند کارت منزلت ،باید عرض کنم این کارت
میتواند بهعنوان کارت شناســایی گنجینههای جمعیتی شهرمان
محسوب شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر در نطق پیش از دستور

سازمان بهزیستی تحت نظارت شوراها قرار بگیرد

رئیس کمیسیون
نطق فرهنگــی و اجتماعــی
شــورای اسالمی شــهر شیراز با
گرامیداشــت یاد آیتاهلل هاشمی
رفســنجانی و بیژن سمندر شاعر
شــیرازی گفــت :روزنامههــای
محلی شیراز آنچنانکه در شأن
اســتاد بیژن ســمندر بود ،به آثار
و زندگی این شــاعر نپرداختند و
جــای گالیــه دارد .احمد تنوری
در نطق پیش از دستور هفتادمین
جلسه علنی شورای شهر شیراز به
بررسی شرح وظایف شورای شهر
و شــهرداری و سایر دستگاههای
اجرای در مورد رفع و ساماندهی
معضالت و آسیبهای اجتماعی
پرداخت و گفت :روزنامهها و رســانههای ملی و محلی در جهت
آگاهسازی افکار عمومی نسبت به مأموریت دستگاههای اجرایی
اطالعرســانی نکردهاند .تنوری با اشــاره به خبر درگذشت یک
بانو در محلههای تاریخی شــیراز گفت :برخی از جریانها ادعا
کردند که این متوفی به دلیل نداشــتن سرپناه و سرما جان خود
را از دســت داده و متعاقب ًا ادعاهای متناقضی در مورد فوت این
فرد مطرح شــد درحالیکه سازمان پزشکی قانونی وظیفه اعالم
رســمی علت فوت این بانو را بر عهده دارد .رئیس کمیســیون
فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی شهر شیراز با ابراز تأسف
از فوت این بانو ،به قوانین شــوراهای اســامی شهر شیراز در
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خصوص رفــع معضالت اجتماعی
اشــاره کرد و گفــت :رهبر معظم
انقالب در سال  ۹۵بیانات مفصلی
در ارتبــاط بــا رفــع معضالت و
آســیبهای اجتماعی فرمودند که
الزم اســت رســانههای محلی به
آن بپردازند و ســازمان فرهنگی و
اجتماعی در مناسبتهای مختلف
از آنها در تبلیغات شهری استفاده
کنند.
سازمان بهزیستی باید تحت
نظارت شوراها قرار بگیرد و به شورا
گزارش عملکرد ارائه کند
وی با اشاره به ماده  ۸۰قانون
شــهرداریها و قانون تشــکیالت
شــوراهای اسالمی شــهر گفت:
شوراهای اسالمی شهر فقط ناظر شهرداری محسوب نمیشوند
و دیگر سازمانها ازجمله بهزیســتی باید تحت نظارت شوراها
قرار بگیرند و به شــورا گزارش عملکرد ارائه کند .عضو شورای
اسالمی شهر شــیراز ابراز کرد :اطالعرسانی شورا و شهرداری
در خصوص حادثه اخیر موردنقد اســت و منفعالنه عمل کرد و
وظایف دیگر سازمانها در خصوص این حادثه به آنها گوشزد
نشد .وی افزود :روابط عمومی شهرداری از امکانات تبلیغی خود
استفاده کنند ،وظایف و مأموریتهای قانونی سایر دستگاههای
اجرایــی و قضایی را یادآوری کند که این هجمه بیش از این به
سمت شهرداری نباشد.

رئیس کمیسیون عمران ،حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز:

مناطق شهرداری در اجرا و رنگ آمیزی جداول بتنی سطح شهر،
وحدت رویه داشته باشند

«نواب قائدی» رئیس کمیســیون عمران،
حمل ونقل و ترافیک در هفتاد و پنجمین جلســه
این کمیســیون ،با اشــاره به مشکالت مربوط به
جداول بتنی ســطح معابر شــهر ،این جداره ها و
جداول بتنــی را ازجمله عناصر محیطی تاثیرگذار
در زمینه زیبایی بصری  ،بلوارها و خیابانها قلمداد
کرد و با اذعان به اینکه مناطق شــهرداری شیراز
دراجرا و رنگ آمیزی جداول بتنی ســطح شــهر،
وحدت رویه داشته باشند ،گفت :متاسفانه علیرغم
اینکه هرساله هزینه قابل مالحظه ای صرف رنگ
آمیزی این جداول بتنی می شــود ،ولی باز شاهد آشفتگی بصری و
مشــکالتی در این خصوص هستیم  .عضوشــورای شهر شیراز بر
بازنگــری و بازیابی اصول بنیادین موثــر بر طراحی جداره بلوارها و
فضاهای شــهری تاکید کرد و افزود :بایــد در زمینه زیبایی بصری
جداول بتنی سطح شهر ،با ارتقای کیفیت در اجرا و رنگ آمیزی  ،بر
اساس استانداردهای مربوطه عمل کرد و در این خصوص مقرر شد
معاونت فنی عمرانی شــهرداری فهرست بهای واحدی برای اجرای
جــداول رنگی و رنگ آمیزی جداول بتنی جهت اعمال در برآوردها

و قراردادهــای منعقده با پیمانــکاران در مناطق
شــهرداری تهیه ،و به همراه دستورالعمل اجرایی
مربوطه ،به این کمیسیون ارائه دهد.
عضوهیئت رئیسه و سخنگوی شورای شهر
شــیراز با بیان اینکه برای اجرای جداول بلوارها و
خیابانهای سطح شهر پیمانکاران ملزم به استفاده
از محصوالت اســتاندارد می باشند ،گفت :تمامی
محصوالت مورد اســتفاده ضمن اینکه از ســوی
معاونت فنی عمرانی بررسی می شود ،برای کنترل
کیفی آنها بر اســاس اســتانداردهای مربوطه نیز،
بازدید از کارخانه های تولیدی صورت می گیرد .رئیس کمیســیون
عمران ،حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز ،از اجرای
طرح شناسنامه دار شدن معابر و ابنیه شهری خبر داد و با بیان اینکه
معاونت فنی عمرانی شــهرداری شیراز مکلف شد که ،تا پایان سال
جاری اقدامــات الزم را جهت اتمام این طرح انجام دهد ،ادامه داد:
این اقدام در راســتای ایجاد وحدت رویه در بین مناطق شــهرداری
شــیراز ،زیبایی بخشــیدن هرچه تمام به معابر سطح شهر و ارتقای
خدمات رسانی به شهر و شهروندان انجام می شود .
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آمادهسازی و بهبود سیما
و منظر محور خلیجفارس

شــهردار منطقــه  ۷شــیراز از
آمادهسازی و بهبود سیما و منظر محور
خلیجفــارس بهعنوان ورودی شــرق
شــیراز خبر داد .رضا مسعودی حذف
آشــفتگیهای بصری در ورودیهای
شــیراز را الزامــی دانســت و عنوان
کرد :زیباســازی ،بهســازی و حذف
آشفتگیهای بصری محور خلیجفارس
با توجه به قرارگیــری آن در ورودی
شــیراز از سمت شــرق و چند استان
جنوبی ضروری است .شهردار منطقه
 ۷شــیراز اعالم کرد :از ماه گذشــته
بهمنظور افزایش رفاه شهروندان ساکن
در این منطقه و مهمانانی نوروزی که
از محور شــرقی وارد شیراز میشوند،
اقدام به آمادهســازی و بهبود سیما و
منظر محور خلیجفارس کردهایم .وی
با اشــاره به برخی اقدامات شهرداری
منطقه  ۷طی ماههای گذشــته گفت:
احداث سکوی نشیمن ،احیای فضای
ســبز موجود ،بازســازی معابر ،پلمپ
کارگاههای ضایعات فروشی ،اخطار به
دامداریها ،رفع مشــکالت مربوط به
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شهردار منطقه  ۷شیراز خبر داد

آســفالت و تک لبهها و احداث محور
مالــون ازجمله اقدامات بــرای بهبود
وضعیت محور خلیجفارس بود.
مســعودی همچنین از تشکیل
ستاد خدمات سفر در شهرداری منطقه
 ۷خبــر داد و افزود :زشــتی زدایی و
پاکسازی معابر خصوص ًا ورودی از پل
فســا تا میدان نصر ،نصب المانهای
نوروزی ،کاشــت  ۷هزار و  ۵۰۰اصله
درخت در محور خلیجفارس و ســطح
منطقه ،احداث پــارک فاضل ،نصب
ستهای بازی کودکان در پارکها و
محالت ،اجرای برنامههای فرهنگی،
بهســازی فضای ســبز و جداول آب
ســطحی کندرو بولوار مدرس ،احداث
کندرو و مســیر بار محور خلیجفارس،
مناسبســازی تابلوهــای تجاری و
کاربــری در بولــوار خلیجفــارس و
شــریفآباد ،اجرای نقاشی دیواری و
رنگآمیزی معابر برخی از برنامههای
ســتاد خدمــات ســفر شــهرداری
منطقــه  ۷بــرای اســتقبال از نوروز
 ۹۸است.

احداث و توسعه ایستگاههای
حاشیهای حمل بار در سطح شهر

رئیــس ســازمان مدیریــت
حملونقل بار شــهرداری شــیراز
از احداث و توســعه ایســتگاههای
حاشــیهای حمل بار در سطح شهر
خبر داد .محســن حدیقه جوانی با
اعالم این خبر افزود :پارک خودروها
در حاشــیه معابر اصلی مشکالت
بســیاری را در پی دارد که یکی از
مهمتریــن آنها پــارک بهصورت
دوبلــه و افزایش ترافیک شــهری
اســت؛ لذا تعداد  18معبر در نقاط
مختلف بر مبنــای اولویت و نتایج
مطالعــات طرح جامــع حملونقل
بــار و بــا هماهنگــی کارگروهی
متشــکل از نماینــدگان ترافیکی
ســازمانها و مناطق شهرداری در
حال شناســایی اســت که در سال
جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افــزود :همچنیــن در مراحل
بعد تمامی ایســتگاههای حمل بار
با دوربینهای مســتقر در ســطح
شــهر در طول شــبانهروز نظارت
میشــوند .مدیرعامل ســازمان
مدیریت حملونقل بار شــهرداری
شیراز خاطرنشــان کرد :عدم وجود

مکانهــای مشــخص بــرای
انجــام عملیات تخلیــه و بارگیری
خودروهــای باربــری در زمــان
جابهجایــی حملونقــل کاال یکی
از مشــکالت اصلی ترافیکی شهر
شیراز محسوب میشود،
حدیقــه جوانی تأکیــد کرد:
انتظــار میرود متولیــان نهادهای
مربوطه برای ایجاد این زیرساخت
مهم ،ســهم شایســتهای در حفظ
زیرســاختهای شــهری توأم با
امنیت ترافیکی داشــته باشــند و
در این راستا به اســتناد بند  2و 5
ماده  4اساســنامه سازمان ،احداث
ایستگاههای وسایل حملونقل بار
ازجمله وظایف ســازمان است .وی
در انتها افزود :احداث ایستگاههای
حمل بار منجــر به مدیریت فرآیند
تخلیــه و بارگیــری ،روانســازی
ترافیک معابر شهری ،جلوگیری از
پارک دوبل ،ایمنســازی جابجایی
کاال ،کاهــش خطــرات احتمالی
در حیــن انجام عملیــات تخلیه و
بارگیری و مدیریت مصرف سوخت
میشود.
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صدای شهر
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ایستگاههای مترو مجهز
به جایگاه پارک دوچرخه خواهند شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز:

مسیرهای دوچرخه سواری با رویکرد
عدالت محور ایجاد شده است

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری
شیراز گفت :هیچگونه محدودیتی برای استفاده
بانوان از مسیرهای دوچرخه سواری ایجاد شده
در این کالنشــهر وجود ندارد و هیچ دستگاهی
هم تاکنــون چنین محدودیتــی ایجاد نکرده
است.
مجتبــی زوربخــش افزود :مســیرهای
دوچرخه ســواری در شیراز با رویکردی عدالت
محور ایجاد شــده و عموم شهروندان چنانچه
قوانیــن و چارچوب های الزم و همچنین نظم
شــهری را در این زمینه رعایت کنند می توانند
از آن بهره گیرند.
وی ،بیان کــرد :زنان می توانند با رعایت
چارچوب و ارزشهای اســامی از مسیرهای
دوچرخه سواری سطح شهر شیراز استفاده کنند.
زوربخش گفت :همانگونه که زیرســاخت
ها در همه ناوگان هــای حمل و نقل عمومی
نظیر مترو ،اتوبوس و تاکسی برای استفاده زنان
و مردان مهیا شــده ،چنانچــه نظم اجتماعی و
چارچوبهای کلی معابر حفظ شــود هیچگونه
محدودیتی برای اســتفاده بانوان از دوچرخه و
مسیرهای دوچرخه سواری وجود ندارد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری
شــیراز اضافه کرد :آژانسهای کرایه دوچرخه
نیــز هیچگونــه محدودیتی در اجــاره دادن

دوچرخــه به بانوان ندارند ،همانگونه که از قبل
این کار در بوســتان های شهر شیراز نیز انجام
می شد.
زوربخش اظهار داشت :دوچرخه سواری و
استفاده از این وسیله برای حمل و نقل ،روشی
کامال پاک و سالم است و حفظ سالمت مردان
با زنان نیز تفاوتی ندارد ،حتی حفظ ســامت
بانوان از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت زیرا
ســامت جســمی زنان می تواند بخشــی از
سالمت جامعه و نســل های آینده را تضمین
کند.
وی ادامــه داد :ظرف یک ماه گذشــته،
عملیات احداث مســیرهای دوچرخه سواری در
شهر شیراز آغاز شــده و تا کنون حدود هشت
کیلومتر از این مسیر ایجاد و تا دهه فجر  97نیز
این رقم به  22کیلومتر افزایش می یابد و پیش
بینی می شــود در نیمه نخست سال  98حدود
 60کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در شیراز به
بهره برداری برسد.
به گفته زوربخش ،هم اینک مســیرهای
دوچرخه ســواری در کالنشــهرهای دیگری
نظیر تهران و اصفهان راه اندازی شــده ،هیچ
محدودیتی برای اســتفاده شــهروندان اعمال
نشده است و همگان می توانند از این خدمات
استفاده کنند.

شهردارپیشینجهرمدرگذشت

محمدحســن رازقی جهرمی ،شــهردار
پیشــین و رئیــس اســبق اداره تربیتبدنی
شهرســتان جهرم که به فعالیتهای عمرانی
برای این شــهر معروف است ،در  ۸۱سالگی
درگذشــت .رازقی در ســال  ۱۳۴۷از طرف
انجمن شــهر با رأی اکثریت اعضا به سمت
شــهردار جهرم منصوب شــد و در دوران ۸
ســاله فعالیت خویش ،آثار بسیاری را از خود
به یادگار گذاشت .احداث  ۲۴خیابان در جهرم
ازجمله خیابان  ۲۲بهمن ،خیابان بهارســتان،
خیابان هواشناســی ،خیابان فردوسی ،خیابان
حافظ ،خیابان ســعدی و ...و ساخت  ۵پارک
ازجمله پارک بزرگ شهر ،پارک دلگشا و ...در
زمان شهرداری وی اتفاق افتاد.
احــداث نخســتین اســتخر شــنا در
شهرســتانهای فارس ،ساخت سالن ورزشی
راهانــدازی میدان ترهبار قدیم (بارفروشــی)
جهرم در خیابان فرصت ،آتشنشــانی جهرم،
کارخانه آســفالت شهرداری جهرم ،ساختمان
کتابخانــه عمومی جهــرم در خیابان خیام،
کشــتارگاه جهرم ،محل دفن زباله و احداث
حمام شــهرداری از دیگر خدمات ایشــان به
شهر جهرم است.

محمدحســن رازقــی در ســال ۱۳۱۶
در جهــرم به دنیــا آمــد .دوران تحصیالت
خود تا مــدرک دیپلم را در مــدارس خواجه
نصیــر جهــرم و قــوام شــیراز بــه پایان
رسانید.
وی در سال  ۱۳۳۸با رتبهی  ۱۳کنکور
دانشگاه تهران پذیرفته و اولین لیسانسه رشته
تربیتبدنی جهرم بود که بعد فارغالتحصیلی
در اداره آموزشوپرورش اســتخدام شد .وی
از مؤسســان دانشســرای مقدماتی جهرم
بود .رازقی در ســال  ۱۳۴۲به ریاســت اداره
تربیتبدنی جهرم منصوب شد و با همکاری
افرادی چون مرحوم خلیل خاکســبز و ایرج
ایزدی ،منشــأ خدمــات فراوانی بــه جامعه
ورزش جهرم شــد .وی سهشنبه  ۲۵دیماه
 ۱۳۹۷جان به جانآفرین تسلیم کرد و صبح
چهارشنبه  ۲۶دیماه با بدرقهی اهالی ورزش
از مجموعهی ورزشــی تختی جهرم بهطرف
آرامســتان فردوس تشییع و دفن شد .افراد و
نهادهای مختلف چون انجمن پیشکســوتان
ورزش فارس ،اداره ورزش و جوانان اســتان
فارس و ...درگذشــت این شخصیت مبرز را
تسلیت گفتهاند.

اســتفاده روزافــزون از
سوختهای فسیلی و افزایش ترافیک
شهری ،کالنشــهرها را با معضالت
متعددی روبرو ساخته است .دوچرخه
با مزایــای منحصربهفرد مانند ارزانی،
عدم مصرف ســوخت ،عــدم ایجاد
ترافیک و بهعنوان وســیله حملونقل
دوســتدار محیطزیســت بیشازپیش
بهعنــوان یک مکمل وســایل نقلیه
عمومی بهویژه مترو شــناخته شــده
است .یکی از عمدهترین راهکارهایی
که برای دســتیابی به توسعه پایدار
شــهری مطرح است استفاده بیشتر از
وســایل حملونقلی پاک مثل مترو و
دوچرخه است.
ریاســت ســازمان حملونقل
ریلــی شــهرداری شــیراز از تالش
این ســازمان برای نیل به ســاختار
یکپارچــه حملونقــل بــا جانمایی
جایگاههای پــارک دوچرخه در کنار
تمامی ایســتگاههای متــرو در آینده
نزدیک خبر داد .مرادی با اشــاره به
تجهیز ایســتگاههای شــهید آوینی،
نمــازی و شــاهد متروی شــیراز به
جایگاه پــارک دوچرخه اعالم کرد :با
توجه به پیادهســازی طرح استفاده از

دوچرخــه بهصــورت یکپارچــه و با
همکاری ســازمانهای ذیربط و در
راستای سیاســتهای انسانمحوری
و بــا هدف ارتقای ســطح ســامت
جامعه ،ایســتگاههای متروی شــیراز
نیز بهزودی به طرح همگانی دوستی
بــا دوچرخه ملحق و جایــگاه پارک
دوچرخــه در کنار تمامی ایســتگاهها
تعبیه خواهد شد.
مــرادی در ادامه افزود با اجرای
ایــن طرح با هــدف بهبــود زندگی
شهروندان و هماهنگ با سیاستهای
کالن حملونقلی است ،عم ً
ال خطوط
تغذیهکننــده ایســتگاههای مترو که
قب ً
ال توســط وســیلههای حملونقل
عمومی مانند اتوبــوس و مینیبوس
و بــا هماهنگی ســازمان حملونقل
مســافری برنامهریزیشــده بود ،با
ورود دوچرخــه تکمیل خواهد شــد.
مــرادی تصریــح کرد :با اجراشــدن
ایــن طرح فرصــت اســتفاده کردن
از متــرو برای دوچرخهســواران مهیا
شده و دوچرخهســواران بدون داشتن
هیچگونه دغدغــهای میتوانند برای
جابجا شــدن در نقاط مختلف شهر از
مترو استفاده کنند.

نایبقهرمانی سارا سروشنیا در
مسابقات شوتوکان جهانی تهران

چهاردهمین دوره از مسابقات
بینالمللــی شــوتوکان جهانی به
میزبانی ایران در شــهر تهران و با
حضور هشــت تیم خارجی از کره
جنوبی ،ارمنستان ،ژاپن ،گرجستان،
اردن ،عراق ،افغانستان و پاکستان
برگزار شد .سارا سروشنیا نماینده
بانوان ســبک شــوتوکان جهانی
در اســتان فارس ،توانســت مقام
نایبقهرمانی این دوره از مسابقات
را در رده سنی بیش از  30سال به
دست آورد .به همین خاطر معاون
مالی و اقتصادی شهرداری شیراز
در پیامی کسب مقام نایبقهرمانی
کاراته بانوان کشــور را به سروش
نیا تبریک گفت .در این پیام آمده
است :همکار محترم ،سرکار خانم
ســروش نیا ،دســتیابی شما به
کســب مقام نایبقهرمانی کاراته
بانوان کشــور مایه مباهات است.
بیشک میدان دادن و بسترسازی
برای رشــد و تعالی ورزش بانوان
در عرصههای مختلف ورزشــی،
علمــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و

مدیریتی ضرورتی است که نتایج
مثبت آن کام ً
ال محرز و مشــهود
است .الگو آفرینی و همت متعالی
بانوان ورزشکاری چون شما باعث
اعتمادبهنفس مضاعف سایر بانوان
مجموعه بزرگ شــهرداری شیراز
خواهد بود.
بر خود فرض میدانم ضمن
تقدیر از شایســتگی و تالشهای
بیدریغتان مجددا ً کسب مقام برتر
بانوان کشــور در جام ایرانزمین
را تبریــک عرض نمــوده ،توفیق
روزافــزون ســرکار را از خداوند
متعــال مســألت کنــم ».ســارا
ســروشنیا دارای کمربند مشکی
دان  6و درجــه مربیگــری ممتاز
ملی است و از سال  1370تاکنون
ســابقه فعالیت در رشــته ورزشی
کاراته را داراســت .او تاکنون مقام
قهرمانی در چند دوره از مسابقات
استانی را به دست آورده است و در
المپیادهای دانشــجویی ،مسابقات
کشوری و جهانی نیز مقامهایی را
کسب کرده است.
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اینفوگرافی«شهرراز»
از جزئیات برنامه سوم توسعهی شهرداری شیراز

24000

میلیارد تومان اعتبار
کل برنامه سوم توسعه شهرداری شیراز

1875

پروژهی عمرانی

665

پروژهی محیطزیست و سالمت

504

پروژهی اقتصادی

365

پروژهی حملونقلی

235

پروژهی گردشگری

219

پروژهی هوشمندسازی
و مشارکت شهروندی

122

پروژهی فرهنگی

عمران شهری

 11100میلیارد تومان در بخش

نگهداری
و پرداخت هزینههای جاری

 7000میلیارد تومان در بخش

سرمایهگذاری شهری

 5900میلیارد تومان در بخش

17000

میلیارد تومان
بودجه عمرانی و سرمایهگذاری
 9700میلیارد تومان بودجه پروژههای اقتصادی
 4100میلیارد تومان بودجه پروژههای کالبدی و حملونقلی
 2140میلیارد تومان بودجه پروژههای محیطزیست و سالمت
 557میلیارد تومان بودجه پروژههای فرهنگی
 474میلیارد تومان بودجه هوشمندسازی و مشارکت شهروندی
 200میلیارد تومان بودجه زیرساختهای گردشگری

پروندههفته

پروندهای درباره برنامه سوم توسعه شیراز
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زیستپذیر کردن شهر شیراز
هدف برنامه توسعه سوم شهر است
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،،

برنامه پنجساله سوم
شهرداری ،مسیر
توسعه آینده شیراز
است ازاینرو در تهیه
و تدوین آن از نظرات
نخبگان و کارشناسان
مجموعه مدیریت
شهری و بررسی
نقاط قوت و ضعف
برنامههای پیشین
استفاده شده است

،،

،،

برنامه پنجساله سوم
شهرداری برای
چهار شرایط متفاوت
درآمدی و اقتصادی
پنجساله آینده شامل
خیلی بدبینانه به
میزان  ۱۸هزار میلیارد
تومان ،بدبینانه ،میانه
و خوشبینانه به میزان
 ۲۷هزار میلیارد تهیه و
تنظیم شده است

،،

،،

زیست پذیر کردن شیراز
هدف برنامه پنجساله
سوم شهرداری شیراز
است .برای تحقق این
امر عالوه بر کسب
درآمد نیازمند مشارکت
شهروندان هستیم .مبنای
برنامه نیزدستیابی به
دو اصل ارتقای کیفیت
زندگی و رضایتمندی
شهروندان همسو با شعار
«شهر پایدار و زیست
پذیر ،شهروند مشارکت
پذیر» است

،،

«شهرراز» از اهداف و رویکردهای برنامه پنج ساله سوم توسعه شهرداری شیراز گزارش می دهد

شــهردار شــیراز در هفتادمیــن صحن
علنی شــورای شــهر گفت :برنامه پنجساله
سوم شــهرداری ،مسیر توســعه آینده شیراز
است ازاینرو در تهیه و تدوین آن از نظرات
نخبگان و کارشناســان مجموعــه مدیریت
شــهری و بررســی نقــاط قــوت و ضعف
برنامههای پیشــین استفاده شده است .حیدر
اسکندرپور در جلســه تقدیم برنامه پنجساله
سوم شــهرداری شــیراز ( )۱۳۹۸-۱۴۰۲با
بیان اینکــه ایــن برنامه با لحاظ شــرایط
اقتصادی جــاری کشــور و محدودیتهای
مدیریت یکپارچه شــهری تدوین شده است،
افزود :برنامه پنجســاله سوم شهرداری برای
چهار شــرایط متفاوت درآمــدی و اقتصادی
پنجساله آینده شامل خیلی بدبینانه به میزان
 ۱۸هــزار میلیارد تومــان ،بدبینانــه ،میانه
و خوشبینانه بــه میزان  ۲۷هــزار میلیارد
تهیه و تنظیم شــده است .وی با بیان اینکه
الیحه برنامه پنجساله شــهرداری شیراز در
محورهــای فرهنگــی و اجتماعــی ،اقتصاد
شــهری ،محیطزیست و ســامت ،کالبدی
و حملونقــل و ترافیک و مدیریت شــهری
تنظیم شــده اســت ،گفت :در این برنامه از
ســطح راهبرد تا انجــام پــروژه ،برنامهها
تدوین و طبق آن کلیه پروژههای حوزههای
مختلف شــهری مشخص شده است که پس
از تصویب در شــورای شهر عملیاتی خواهند
شد.
شهر پایدار و زیست پذیر ،شهروند
مشارکت پذیر

حیــدر اســکندرپور در صحــن علنــی
شــورای شهر ،زیســت پذیر کردن شیراز را

شیراز،شهر زندگی
هدف برنامه پنجســاله سوم شهرداری شیراز
دانست و خاطرنشــان کرد :برای تحقق این
امر عالوه بر کســب درآمد نیازمند مشارکت
شهروندان هستیم چون ســنگبنای برنامه
پنجســاله بر مبنای مشــارکت همشــهریان
قــرار گرفته و مبنای برنامه دســتیابی به دو
اصل ارتقــای کیفیت زندگی و رضایتمندی
شــهروندان همسو با شعار «شــهر پایدار و
زیســت پذیر ،شهروند مشارکت پذیر» است.
همچنین در این برنامه ســازوکارهای الزم
برای مشــارکت شهروندان تدوین شده است
چون مدیریت شــهر بدون مشــارکت مردم
امکانپذیر نیســت .شهردار شــیراز اتکا بر
ارزشهــا و قابلیتهــای شــیراز را یکی از
نقاط قوت این برنامه دانست و افزود :برنامه
پنجســاله ســوم شــهرداری در بخشهای
مختلــف قابلیت پایش و ســنجش را دارد و
میتــوان آن را در ســطوح مختلف ارزیابی
کرد .این ویژگی ازجملــه تفاوتهای برنامه
پنجساله سوم با برنامههای پیشین است.

رویکــرد برنامه پنجســاله :عدالت
اجتماعی

اســکندرپور با انتقاد از اینکه شیراز طی
سالهای گذشــته بهصورت متناسب توسعه
پیــدا نکرده اســت ،اظهار کــرد :در تدوین
برنامه پنجســاله تالش کردیــم با در پیش
گرفتن رویکرد عدالــت اجتماعی به مناطق
کمتر توســعهیافته شــهر توجــه کنیم و با
نیازســنجی ،اولویت مناطق مختلف شهری
در زمینههای فرهنگی ،ورزشی ،حملونقل و
 ...را مشــخص و بر اساس آن اقدام خواهیم
کرد .وی در بخش دیگری از ســخنانش با

اشــاره به اینکه هوشمندســازی فرایندها و
مأموریتهای سازمانی شــهرداری شیراز از
مهمترین محورهای برنامه پنجســاله ســوم
اســت ،اضافه کرد :حفظ احتــرام و تکریم
اربابرجــوع و شــهروندان نیازمنــد اجرای
شــهرداری الکترونیک و اســتقرار فرآیندها
بهجای اشخاص اســت .در این راستا تالش
داریم در پایان این برنامه تمام مراحل صدور
پروانه ســاختمانی هوشــمند و الکترونیکی
شود.
کاهش هزینهها و افزایش درآمدها

شهردار شیراز ضمن تشریح رویکردهای
حــوزه حملونقــل در برنامــه پنجســاله
شهرداری شیراز عنوان کرد :با توجه به شعار
انســانمحوری مجموعه مدیریت شــهری
درصدد گسترش فضای حرکت و تردد روان
شهروندان در شهر هســتیم ازاینرو توسعه
حملونقــل عمومی ،خطوط متــرو ،خطوط
 ،BRTتراموا و خطوط ویژه دوچرخهسواری
در دستور کار قرار گرفته است.
اســکندرپور خطاب به اعضای شورای
شــهر با تأکید بــر اینکه در تدویــن برنامه
پنجســاله سوم شــهرداری شــیراز تالش
کردهایم بهگونهای عمل کنیم که این برنامه
اجرایی باشــد و بــا اجــرای فرایند کاهش
هزینهها و افزایش درآمدها شــاهد افزایش
درامد پایدار باشــیم ،گفت :تدوین سند نظام
جامــع ارزیابی عملکــرد در همه بخشهای
شــهرداری و ارتقای کیفیت اجرای پروژهها
در طــول ایــن برنامــه در اولویت اســت.
همچنین زیســت پذیری ،شــفافیت ،کاهش
نابرابری ،توســعه عدالت محوری و حرکت

بهســوی حکمروایی خوب شهری از اهداف
ایــن برنامه اســت که پــس از تصویب در
شورای شــهر و ابالغ آن به شهرداری ،گام
مثبتی در جهت توسعه آینده شیراز است.
ارتقای جایگاه فرهنگی و عملکردی
شیراز در نظام شهری کشور

همچنین شــهردار شــیراز در هفتادمین
صحــن علنی شــورای شــهر بــه مباحثی
همچون توســعه فضای سبز ،تکمیل کمربند
سبز فضای شــهر ،حل مشکل آلودگی هوا،
اســتفاده از فناوریهای نویــن در بازیافت
پســماندها ،ایمنی و مدیریت بحران و ...که
در برنامه پنجســاله سوم شــهرداری شیراز
( )۱۳۹۸-۱۴۰۲به آن پرداخته شــده ،اشاره
کرد .بر اساس این گزارش ،شهرداری شیراز
تاکنون دو برنامه عملیاتی پنجســاله را پشت
ســر گذاشــته و هماکنون برنامه پنجســاله
ســوم ( )۱۳۹۸-۱۴۰۲را تدویــن کــرده
است.
انتظار مــیرود با اجرای ایــن برنامه
ضمن ارتقای جایــگاه فرهنگی و عملکردی
شــیراز در نظام شــهری کشور ،شــیراز از
بســتری مناســب برای ســرمایهگذاری و
مشارکتهای مدنی برخوردار شود .همچنین
الزم به ذکر اســت که شــهرداری شــیراز
متولــی تهیــه و تدوین برنامه بیستســاله
شــهر شــیراز با راهبردی شورای شهر است
که ایــن برنامه پس از تصویــب در مراجع
رســمی کشــور و ابالغ آن به شــهرداری
و ســایر دســتگاههای اجرایی ،قدم مهمی
در جهــت تحقــق مدیریت واحد شــهری
خواهد بود.
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گفتوگوی «شهرراز» با مدیرکل برنامهوبودجه شهرداری شیراز دربارهی برنامه پنجساله سوم شهرداری شیراز

انسانمحوریوعدالتمحوری
دو شاخص برنامه سوم توسعه است

،،

حسین مالکی

احاطه مدیــرکل برنامهوبودجه شــهرداری به آمار
و ارقام برنامههای ســهگانه پنجســاله توســعه شــیراز
تحسینبرانگیز اســت .گفتوگوی ما با وی خلقالساعه
و ناگهانی بود و در طول ســاعتی که در حضورش بودیم
کمتــر به رایانه پیــش رویش نظــر میانداخت .حاصل
ایــن گفتوگو که ما آن را موشــکافی نام گذاشــتهایم،
برآیند اقداماتی اســت که برای آینده پنجســاله شــهر
شیراز توســط معاونت برنامهریزی شهرداری پیشبینی
شــده اســت .محمدعلی راضی در پاسخ به پرسشهای
شهرراز میگوید :برخالف دو برنامه قبلی که با مشارکت
مشاورین تنظیم شــده بود ،تدوین برنامه پنجساله سوم
بــا  29مطالعه پایه باالدســت با همــکاری تمامی بدنه
کارشناسی و حوزه معاونین شهرداری شکل گرفته است،
که میتواند امتیاز مثبتی باشد.
بهعنوان نخستین پرسش به ما بگوئید که راهبرد
شــما و تیم مهندسین و مشــاورینی که برای نوشتن و
تدوین برنامه ســوم پنجســاله توسعه شــهرداری شیراز
تــاش کردهاند ،حاوی چه چشــماندازی بوده اســت؟
میخواهیم ببینیــم آیا نگاهتان به بودجــه ،انقباضی یا
انبساطی بوده و هم اینکه بدانیم مؤلفههایی مانند زیست
پایدار یا هوشمندســازی در ایــن برنامه از چه جایگاهی
برخورداراست؟
در آغاز باید بگویم که یکی از وظایف من بهعنوان
مدیرکل برنامهوبودجه شــهرداری ،تبییــن برنامههای
بلندمدت و کوتاهمــدت و همچنین تدوین بحث بودجه،
اصــاح بودجه و متمم آن و همچنیــن آمار و اطالعات
است .باید این نکته را هم یادآوری و تأکید کنم که در دو
برنامهی پنجساله قبلی با همکاری مشاوران و کارشناسان
شهرداری صورت گرفت که به نوعی انتقال آکادمیک به
مجموعهی بدنهی کارشناســی شهرداری صورت گرفته
بود ،اما تدوین برنامه پنجساله سوم با استناد به مطالعات
پایه باالدست با همکاری تمامی بدنه کارشناسی و حوزه
معاونان شــهرداری شکل گرفته است که میتواند امتیاز
مثبتی باشــد .در تدوین این برنامه الگویی که در برنامه
سوم توســعه به کار برده شده ،الگوی توسعه پایدار است
که سه محو ِر بهبود محیطزیست ،عدالت اقتصادی ،توزیع
منابــع و توجه به ارزشهــای فرهنگی اجتماعی و حفظ
هویت اجتماعی را در برمیگیرد.
آیا آماری دارید که نشــان دهد چند درصد از
برنامههای توسعه اول و دوم که بهعنوان یک
الگو در روند پایش شما و مشاوران قرار گیرد،
محقق شده اســت؛ با توجه به اینکه معموالً
برنامههای اینچنینی بهصــورت کامل و صد
درصد محقق نمیشــود ،آیــا میتوانید به ما
بگوئید که برنامه ســوم تا چه درصدی قابلیت
اجرایی را شدن را دارد؟

در برنامه دوم توسعه ( )92-96که برای سال 1397
نیز تمدید شــد ،تقریب ًا  11هزار میلیارد تومان برنامههای
عمرانــی پیشبینی شــده بود که از ایــن رقم در بحث
درآمدی ،حدود  9هزار میلیارد تومان محقق شد .افزون بر
این ازنظر اجرای پروژههایی که در بودجه ردیف گرفتند،
حدوداً  80تا  85درصد در برنامه مذکور ردیف اجرایی در
بودجه دریافت کردند .اینکه چند درصد آن محقق شده،
بعد از ارائه تفریغ بودجه  97دقیق ًا مشــخص خواهد شد
که چند درصد از برنامــه ازنظر عددی و فیزیکی تحقق
یافته است .در بحث درآمدی برنامه پنجساله فعلی هم با
توجه به تجربهای که در برنامهی قبلی داشــتیم ،در حال
پایدارسازی یک نظام الگوی پایش و ارزیابی عملکرد در
برنامه هستیم .برنامه پنجســاله جدید در چهار سناریوی
«بســیار بدبینانه»« ،بدبینانه»« ،معقوالنه یا میانه» و نیز
سناریوی «خوشبینانه» ارائه شده که با توجه به شرایط
اقتصادی که در آن هســتیم با توجه به ارزیابی ســالیانه
میتوانیم از سناریوهای جایگزین خود در بخش درآمدی
استفاده کنیم.
شــما به راهبرد اشــاره کردید؛ میخواهیم
ببینیم رویکرد شما در برنامه پنجساله سوم به
چه شکل و چه سویی بوده است؟

برنامه سوم توسعه شــهرداری شیراز در پنج محور
فرهنگی اجتماعی ،اقتصادی ،ســامت و محیطزیست،
کالبدی (شــامل بخش شهرسازی و حملونقل ،مدیریت
شهری) تقسیم میشود .هرکدام از این محورها یک نگاه

برنامه سوم توسعه
شهرداری شیراز در پنج
محور فرهنگی اجتماعی،
اقتصادی ،سالمت و
محیطزیست ،کالبدی
تقسیم میشود .هرکدام
از این محورها مکمل
یکدیگرند و با یک نگاه
برنامهریزی مسئلهگرا،
در راستای یکدیگر
به حل مسائل شهری
کمک میکنند

،،

بخشــی و یک نگاه مکمل و بینبخشی دارند .میتوان
گفت که مکمل یکدیگرند و در جهت حل مسائل شهری
عمل میکند.
یکی از شــعارهای مدیریت شهری جدید در
دوره پنجم شــورای شهر و شهرداری شیراز،
رویکرد انســانمحوری بوده است .این شعار
چقــدر مالک تدوین برنامه ســوم توســعه
شهرداری شــیراز بوده است و نمودهای این
شعار را در برنامه ســوم چگونه میبینیم؛ به
بیــان دیگر تفاوت این برنامــه با برنامههای
قبلی در چیست؟

رویکرد انســانمحوری در برنامه سوم پنجساله را
میتوانیم اینگونه متصور شــویم که احترام به انسان و
کرامت انســانی ،ارائه خدمات باکیفیت و توسعه امکانات
و خدمات ما به مردم میتواند در آن مســتتر باشــد .در
ایــن برنامه ،گــذار از خودرومحوری به انســانمحوری
نقــش مهمی دارد و در این بخــش برنامههای موردنظر
ما احداث مســیرهای دوچرخه ،حملونقل پایدار ،کاهش
حوادث رانندگی و باال بردن ایمنی شبکه دیدهشده است.
در بخش شهرسازی نیز فرم شهری پایدار مدنظر ما بوده
است؛ یعنی تمام خدمات و امکانات را بهصورت مساوی و
عدالتمحور در اختیار شهروندان قرار دهیم که این اتفاق
باعث میشود سفرهای شهری شهروندان کاهش یابد .در
بحث هوشمند ســازی ما موضوع شهر هوشمند را داریم
که در آن درگاههای الکترونیک ،دولت الکترونیک ،بحث
ارائه خدمات باکیفیت از طریق شــبکههای الکترونیکی
مثل صدور پروانه الکترونیکی دیده شــده است که سبب
میشــود شهروندان بســیاری از خدمات خود را در خانه
دریافت کنند .در بخــش فرهنگی و اجتماعی هم مراکز
فرهنگــی و اجتماعی بزرگمقیاس ماننــد مجتمعهای
چندمنظــوره بهاضافه تاالر و پردیسهای ســینمایی در
برنامه قــرار دارد .یکی از نیازهایی که در برنامه بســیار
احساس شــد ،ایجاد فضاهای اجتماعی در سطح شهر یا
میدان اصلی شیراز برای تعامالت اجتماعی بود که میدان
توپخانه بهعنوان میدان اصلی و نماد برای شهر مدنظر و
یازده میدان در مناطق شهر برای تجمعها و مناسبتهای
اجتماعی پیشبینی شده است.

به محالتی که امکانات در حد اســتانداردتری دارند ،تنها
بودجههای نگهداری تزریق کنیم .ما اکنون بهعنوانمثال
برای دسترســی به فرهنگسرا شعاع  1500متر را مدنظر
گرفتهایم تقریب ًا از این نظر بررسی کردیم که چند درصد
از محالت ما برخوردار و چند درصد غیر برخوردار هستند
که این مطالعات روی ســایت شهرداری شیراز به آدرس:
 – shiraz.irخدمات الکترونیک – انتشــارات و همچنین
ســایت اداره کل برنامهوبودجه وجود دارد؛ و ما بر اساس
نقشــههای موضوعی که تهیه شده پروژههای مدنظر را
براساس امکانسنجی ،مکانیابی و تعریف کرهایم.
در فرایند کاهش هزینهها و کاهش درآمدها
چــه رویهای را پیش گرفتید با توجه به اینکه
میدانیم شهرداری با حدود  12هزار نیرو یک
سازمان فربه است و از طرفی میدانیم که این
مدیریت شــهری قصد ندارد که دیگر تراکم
بفروشد ،یا دستکم زیاد بفروشد .شما در این
دو زمینه چه الگویی را پیشبینی کردید؟

تمام حوزههای شهرداری و مناطق ما بحث بودجهریزی
عملیاتی ما به این صورت اســت که بهای تمامشده هر
کاال و محصول و هزینه ظرفیتها مشــخص میشود و
دقیقــ ًا هزینهها و کارایی اضافه را مشــخص میکند که
بهاینترتیب میتوان بحث مدیریت هزینه را انجام داد.
در بحث جذب سرمایهگذار و سرمایهگذاری
در ایــن شــیوه از رویکرد برنامــه ،چه کار
میخواهیــم انجام دهیم؟ بــا توجه به اینکه
امروز در شــرایط تحریم به ســر میبریم و
امکان استفاده از سرمایهگذاری خارجی برای
ما کمتر شده است؟

در این برنامه ما دو بخش داریم ،یکی از راهبردهای
ما در بسترســازی جهت جذب سرمایهگذار در پروژههای
گردشگری و یکی هم در بخش خصوصی است .از سویی
یکی از راهکارهای ما تهیه بســتههای سرمایهگذاری و
تســهیلگری جهت سرمایهگذار و تضمین امنیت برگشت
سرمایه سرمایهگذار و کاهش بروکراسی اداری است.

در بخــش اقتصادی یکــی از راهبردهای ما تغییر
رویکرد شهرداری از بخش درآمدهای ساختمان به بخش
چگونه میتوان امنیت سرمایهگذار را تأمین
درآمدهای پایدار است .در این بخش یک سری مطالعات
کرد؟
انجــام گرفته و پروژههایی را تعریــف کردیم که بتوانیم
واقعیت آن اســت که شهرداری بهتنهایی نمیتواند
رویکــرد درآمدی شــهرداری را از بحث صدور پروانه به ایــن کار را انجام دهــد و این مهم با همکاری ســایر
منابــع درآمدی پایــدار و بحث اجــارهداری و همچنین دستگاهها انجام میپذیرد.
دریافت هزینه بهای تمام شــده خدمــات تغییر دهیم .از
ســوی دولت هم الیحــهی درآمدی پایــدار در مجلس
پس از ارائه برنامه ســوم توسعه شهرداری
در حال بررســی اســت که اگر به تصویب برسد شرایط
شــیراز ،رئیس کمیســیون گردشگری شورا
درآمدی شــهرداری تغییر میکند (مــا اکنون  15درصد
نقدی بر این موضوع داشت که در این برنامه
درآمد پایدار داریم.
گردشــگری ذیل بودجه فرهنگی دیده شده
است؛ با توجه به اینکه گردشگری قرار است
محور توسعه شــیراز و استان باشد این نگاه
چگونه حاصل شده است؟

دربــاره دریافــت هزینه خدمــات از مردم
منظورتــان چه بود؟ مث ً
ال آیــا مانند تهرانکه
قرار است پلها و تونل پولی شود ،به اینگونه
مــا بایــد اینگونه به قضیــه نگاه نکنیــم و نباید
است؟
مقولههای فرهنگی و گردشگری را از هم جدا کنیم .مث ً
ال

خیر .اتفاقی که میافتد این اســت که در بســیاری توسعه آرامگاه سعدی و توسعه و بهسازی آرامگاه حافظیه
کشورها وقتی یک ملکی ساخته و یا عارضه شهری ایجاد این موضوع فرهنگی یا گردشگری است؟
میشــود ،در نگاه اول عوارضی از آن گرفته نمیشــود؛
بلکه به میزان هزینهای کــه مصرف میکنند مالیات بر
امــا توجه دارید که گردشــگری تنهــا در جنبهی
نوســازی
مصرف میبندند؛ یعنی ســالیانه مانند عوارض
فرهنگی نیست؛ بلکه طیفهای فراوانی مانند گردشگری
اختیار
در
که
در برنامهی پنجساله سوم شهرداری شیراز بابت متــراژ خانهای که داریــم و امکاناتی
زیارتی ،تاریخی ،خرید ،ســامت و انــواع مختلف دیگر
شــود
ی
م
این
بحثی را با عنوان محــات و تبعیض مثبت را ماســت ،هزینههایی را دریافت میکنیم.
دارد.
همان بحثی که گفتم.
داریم ،این موضوع را توضیح میدهید؟
گردشگری چند کارکردی دارد و این
ج ) شهر شیراز،
ِ
کل
اداره
مــا در حــوزه معاونــت برنامهریــزی و
کام ً
ال منطقی است .ما گردشگری سیاحتی ،زیارتی ،ادبی،
ً
و
دادیم
انجام
برنامهوبودجه تقریب ًا یک سری مطالعات را
لطفا این موضوع را روشن کنید؛ زیرا ممکن فرهنگی و تاریخی و ســامت داریم؛ اما بحثی که وجود
تقسیم
محله
152
بر اساس آن ،محالت شهر شیراز را به
است باعث نگرانی شهروندان شود؟
دارد این است که باید طرح جامع گردشگری وجود داشته
سواد
میزان
ســنی،
کردیم و آنها را ازنظر جمعیت ،هرم
موضــوع به این صورت اســت کــه بهعنوانمثال باشــد و مسیر را و حدود توسعه را مشخص کند .موضوع
وک ً
های
ص
شــاخ
اســاس
ال جغرافیای جمعیتی و بعد بر
بــه میزان حجم زبالهای که تولیــد میکنیم بهای آن را دیگر آنکه شهرداری تنها میتواند در زیرساختها ورود
محالت،
ســرای
ورزش،
ســراها،
گ
فرهن
مانند
خدماتی
پرداخــت کنیم .این مثال دو وجه دارد ،یکی اینکه ما در پیدا کند ،زیرا مأموریت اصلی در حوزهی گردشــگری با
آتشنشــانی میادین ترهبار و باغات خانواده انجام شــد نــوع تولید زباله و موادی که مصرف میکنیم تجدیدنظر میراث فرهنگی است و شهرداری تنها میتواند زیرساخت
که شعاعهای دسترســی و کمبودها را مشخص کردیم .کــرده و دوم اینکه این موضوع به کاهش هزینه شــهر و بهســازی را انجام دهد .در برنامه راهبردی شــهر ،سه
منظور ما از تبعیض مثبت این اســت که به محالتی که بینجامد .مــا در معاونــت برنامهریــزی در حال حاضر دسته راهبرد برای شهرداری در نظر گرفته شده است که
امکانات کمتری دارند ،بودجههای بیشتری تزریق کنیم و بودجهریزی عملیاتی بهای تمامشــده را کار میکنیم .در دارای یکی از موضعهای زیر نسبت به شهرداری باشد:

،،

در بخش شهرسازی
فرم شهری پایدار
مدنظر ما بوده است؛
یعنی تمام خدمات و
امکانات را بهصورت
مساوی و عدالتمحور
در اختیار شهروندان
قرار دهیم که این اتفاق
باعث میشود سفرهای
شهری شهروندان
کاهش یابد

،،

،،

در بخش اقتصادی
یکی از راهبردهای ما
تغییر رویکرد شهرداری
از بخش ساختمان
به بخش درآمدهای
پایدار است .میخواهیم
رویکرد درآمدی
شهرداری را از بحث
صدور پروانه به منابع
درآمدی پایدار و بحث
اجارهداری و همچنین
دریافت هزینه بهای
خدمات تغییر دهیم

،،
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تأثیر نظرات شــهروندان از طریق ســمنها و نهادهای مردم نهادها
الف ) تمام مسؤولیت تحقق آن راهبرد بر عهده شهرداری است .کنیم که مطالعات آن در حوزه معاونت حملونقل در حال انجام است .پروژههای زیادی را در این رابطه تعریف کردهایم.
میزان مشارکت پذیری شهر را در توسعه پایدار بحث مشارکتپذیری
ب) مســؤولیت آن راهبرد بهطور مشترک به عهده شهرداری و
یکی از موضوعاتی که شهردار محترم نیز چندبار به آن دنبال میکند.
سایر دستگاهها است.
در بحث توســعه فضای ســبز و کمربند ســبز شهر
ج) مســؤولیت آن راهبرد با ســایر دستگاههاســت ،اما نیاز به
اشاره کرده است ،موضوع حیات شبانه یا شهر  24ساعته
میدانیم که شهر شیراز یکی از شهرهای غنی در فضای
اقداماتی از سوی شهرداری دارد.
شــما اشــاره کردید که چهار الیه بودجهای در برنامه
اســت .میدانیم که یکی از مهمتریــن الزامات تحقق
سبز پیرامونی اســت ،اما به لحاظ فضای سبز ایجابی و
برنامه راهبردی شــهرداری باید کلیه راهبردها و سیاســتهای
پنجســاله وجود دارد .ممکن است بگویید این چهار الیه
چنین صحبتی نورپردازی و سیستم جامع نورپردازی در
بوستانها فکر میکنم دستباال سرانهی هشت مترمربع
اجرایی که در یکی از دستههای «الف» تا «ج» قرار میگیرد را پوشش
چه اعداد و ارقامی را در برمیگیرد؟
سطح شهر است که فکر میکنم با پرسش قبلی مرتبط
برای هر نفر داریم .در این زمینه چه برنامههایی داریم؟
استفاده
داده و از آنها بهعنوان مبنای تدوین برنامه عملیاتی شهرداری
اعتبار کل برنامه ســوم توسعه شهرداری شیراز  24هزار میلیارد
در آماری که برای ســرانه فضای ســبز ارائه میشــود سرانه
میشود ،آیا در برنامه ســوم پنجساله در این رابطه هم
کلیه
اصلی
نماید .اهمیت این مرحله آن اســت کــه جهتگیریهای
تومان اســت که از این رقم حدود هفت هزار میلیارد تومان در بخش
 23مترمربع برای هر شــهروند ،البته با در نظر گرفتن فضای ســبز
چشماندازی دیده شده است؟
اقدامات شهرداری را در سالهای آتی مشخص مینماید.
این صحبت بسیار خوب و درســتی است .حیات شب ،شهردار نگهداری و پرداخت هزینههای جاری ،حدود پنج هزار و  900میلیارد
پیرامونی که باید میبایســت ســرانه فضای سبز داخل و پیرامون از
هم تفکیک شوند .در حوزه شهرســازی چتر را بهعنوان فضای سبز شب هم دارد و ما میتوانیم  24ساعته از شهر استفاده کنیم .اما این تومان در بخش سرمایهگذاری شهری 11 ،هزار و  100میلیارد تومان
پس انتقادی را که خانم دهقانی به این موضوع داشــتند تعریف میکنند اما در ســایر حوزهها فضای پوششی سبز مانند چمن اتفاق چند مهم را نیز در کنار یکدیگر طلب میکند که یکی از آنها در بخش عمران شــهری و مجموع ًا  17هــزار میلیارد تومان بودجه
شــما اینگونه توضیــح میدهید که شــهرداری باید هم بهعنوان فضای سبز در نظر گرفته شود .ما در این برنامه سه نوع بحث امنیت است .دومین موضوع که باید داشته باشیم این است که عمرانی و ســرمایهگذاری با  1875پروژه پیشبینی شده است .ما در
زیرساختها را برای گردشــگری فراهم کند و نمیتوان دسترســی داریم ،یکی از نقاطی است که دسترسی در فاصله  1500فضاهای نامحرم یعنی غیرامن و مخل آرامش جامعه در هیج کجای بحث محیطزیست و ســامت  665پروژه داریم که دو هزار و 140
متری از محل ســکونت به فضای پارکی وجود دارد و که  63درصد شــهر وجود نداشته باشد .ما در بحثهای بازآفرینی که مدنظر داریم میلیارد تومان بــرآورد اعتباری دارد .در بحث فرهنگی  122پروژه با
برای آن یک بخش مجزا در نظر بگیریم؟
من اعتقادم بر این اســت که بحث گردشگری و فرهنگی از هم از مســاحت محالت شیراز دسترســی در فاصله  1500متری را دارا در بافتهای مرکزی ،میانی و تاریخی باید ابتدا در عمق این بافتها حدود  557میلیارد تومــان ،در بحث کالبدی  365پروژه با  4هزار و
میباشــند و فقط  23درصد از نقاط شهری فاقد برخورداری در این اقتصــاد زمیــن را تقویت کنیم که با این کار ســرمایهگذاران در آن  100میلیارد تومان ،در بحث اقتصــادی حدود  504پروژه با  9هزار
جدا نیست؛ مکمل هم هستند و با یکدیگر همافزائی دارند.
فاصله میباشند که هدف ما در برنامه پیش رو است و محالتی را در نقاط حضور مییابند .زمانی که بازآفرینیها شکل گرفت کاربریهای و  700میلیارد تومان پیشبینی شــده که این قسمت بیشتر به بحث
شــما به بحث اجارهداری در پاســخهای قبلی اشــاره مناطق  10 ،9 ،7و محدودهای از منطقه  5را در آن شاهد هستیم .مرتبط هم خواهد آمد و به دنبال آن جمعیتپذیری صورت میپذیرد سرمایهگذاری و انتظاراتی که از سرمایهگذار وجود دارد ،وابسته است.
و در پــی آن نیز حیات شــبانه بــا کاربریهای مورد انتظار شــکل در این بحث بخش گردشگری را داریم که حدود  235پروژه با 200
داشــتید .میدانیم که یکی از درآمدهای شــهرها بزرگ
نــگاه ویژه ما در این برنامه حفظ باغات قصردشــت بوده و بر میگیرد ،بنابراین این کار نیاز به یک زنجیره از برنامهریزیها دارد .میلیارد تومان برای زیرساختهای گردشگری پیشبینی کردیم و اگر
جهان به این بحث متصل میشــود ازجمله شهری مانند
این بحث با مباحث فرهنگی جمع شــود تقریبــ ًا  800میلیارد تومان
لندن که در آن حدود  50تا  60درصد درآمد شهرداری از آبیاری تحتفشار و قطرهای نیز تأکید شده است ،زیرا آبیاری غرقابی
اعتبارات ما در بخشهای فرهنگی و گردشگری در قالب زیرساختی
طریق اجارهداری است .آیا شهرداری شیراز آنقدر امالک دیگر امکانپذیر نیست .با توجه به آمارهای هواشناسی ،تعداد روزهای
آیــا بعدازایــن بازآفرینیها نورپردازیهــا هم انجام
و هم کالبدی و هم بخشهای فعالیتی مدنظر است .در محور مدیریت
آفتابی ما زیاد اســت و ادامه این روش آبیاری با توجه به این شرایط
میگیرد؟
و بنگاه دارد که بتواند بهعنوان اجارهداری از آنها در جهت
شــهری ما که آخرین محور اســت تقریب ًا  219پروژه با  474میلیارد
منتقی نیست و روشهای جدید همچون بازگشت آبهای خاکستری
بله بحث نورپردازی جزء جذابیتهای مورد انتظار شــهروندان
کسب درآمد پایدار استفاده کند؟
تومان دیده شــده که در آن موضوعهایی مانند آموزش شهروندی،
البته اگر تمام ظرفیتها و پتانســیلهای شــهر شیراز بهدرستی جهت آبیاری و همچنین سیســتمهای تصفیهخانه مدنظر قرار گیرد ،جهت حضور شبانه در فضاهای شهری است.
آموزش کارکنان ،هوشــمند سازی ،همکاری و مشارکتپذیری مردم
که در این رابطــه تصفیهخانههای اختصاصی را داریم تا دوباره ،این
احصاء شود ،شهرداری میتواند از این منابع جهت اجارهداری استفاده
و حرکت بهسوی مدیریت شهری و شفافسازی و کنترلی را در این
آبها را در فضای ســبز استفاده کنیم .در بحث محیطزیست ما این
یکی از شــعارهای این برنامه ،شهروند مشارکت پذیر
کند؛ اما اجارهداری مانند اخذ عوارض ورودی نیست که اص ً
ال مدنظر ما
محور داریم.
سه موضوع را در برنامه مدنظر داریم.
هم نیست .مث ً
ال اکنون در حوزه سازمان میادین و مشاغل (در موضوع
است و شما نیز اشاره کردید که میخواهید فضای تعاملی
های
ی
کاربر
بــا
ســاماندهی
با
رابطه
در
اگر
داریم)
که
ســایتهایی
را در شــهر افزایش دهیم .بحث بر ســر ارتقای سطح
بحثهای حملونقلی هم در برنامه پیشبینی شــده در
یکی از مباحث مهم شــهرداری در دوره جدید مدیریت
بینی
ش
پی
که
های
ت
سای
به
ها
ی
کاربر
این
هدایت
و
شــهری
ناسازگار
فرهنگ و حتی حقوق شــهروندی نیــز جزو موضوعات
کدام سرفصل قرار دارد؟
شــهری ،موضوع شــهر شیشــهای و ســامانههای
بیاوریم
دست
به
داری
ه
اجار
بحث
در
را
بسیاری
منابع
توانیم
ی
م
شــده،
نرمافزاری و آموزشــی اســت .اینها در برنامه سوم
حملونقل در بخش کالبدی دیده شده که  365پروژه با 4100
شفافســازی اســت .با توجه به اینکه هوشمندسازی
که این منابع میتواند با هزینههای مستمر ما دقیق ً
اگر
یعنی
شود؛
تراز
ا
توسعه شهرداری شیراز به چه شکل دیده شده است؟ میلیارد تومان اســت که بحثهای ترافیکــی و ریلی تمام ًا و مباحث
فرایندهــا هم در این برنامه وجود دارد ،در این رابطه چه
ما بتوانیم هزینه نگهداری شــهر را از منابع درآمدی پایدار خود تأمین
یکــی از بحثهای مدیریتی و یکــی از راهبردهای ما آموزش مبلمان شهری و بافت فرسوده ،فضاهای شهری و اسکان غیررسمی
چشماندازی برای این موضوع دیده شده است؟
کنیم و بعد درآمد پایدار برای توسعه شهری استفاده کنیم.
شــهروندی است که بتوانیم بر اســاس وظایف شهرداری و وظایف و حاشیهنشینی در این بخش قرار دارد.
شفافیت
و
رســانی
ع
اطال
بحث
برنامه
در
ما
راهبردهای
از
یکی
شهروندان در رابطه با موضوعات شهر دقیق ًا آنها را مشخص کنیم.
چندی پیش ما پروندهای را در نشــریه شهرراز درباره قراردادها و انضباط مالی و اتوماسیون تمامی فرایندهای مالی است؛
شده
بحث دیگری که خود شهرداری باید دنبال کند و در برنامه دیده
در بخش عمران شهری که اشاره کردید حدود  17هزار
ورود تراموا چاپ کردیم ،اما برخی به ما اعتراض کردند که زیرا تا زمانی که فرایندهای مالی بهصورت دســتی انجام میشــود
تقویت ســمنها و نهادهای مردم نهاد ( )NGOاست؛ زیرا با حضور
میلیارد تومان پیشبینی شده ،عمده پروژههای آن در چه
این برنامه عملی نیست .با توجه به اینکه برنامه پنجساله امکان اشــتباه در آن وجود دارد و میتواند مشکلآفرین باشد .زمانی
الیههای مختلــف مردم ،بهترین نقش را جهت انعکاس دیدگاهها و
ســمت و سویی است؟ آیا مانند گذشته ،مث ً
ال ایجاد پل و
که همه فرایندهای مالی و عمرانی در قالب یک سیستم و بهصورت
نقطه نظرات مردم به مسئولین را در تعامل با شهروند مشارکت پذیر
سوم برای ســالهای  98تا  1402نوشتهشده و با توجه
تقاطع هم در برنامه پیشبینی شده است؟
یک ســامانه نرمافزاری انجام شود ،در هر لحظه میتوان هم از نظر
داشــت .اگر بتوانیم ابتدا در الیهی محــات در قالب محلهمحوری،
به اینکه در این برنامه به توســعهی حملونقل پایدار و
در این برنامه ،ما اعتقادی به تقاطعهای غیرهمســطح نداریم؛
مالــی و هم از نظر عملیــات اجرایی آن را رصد کــرده و از طریق
موضوعات محالت را از طریق یاوران شــورا و هیئتامنای محالت
عمومی اشاره شده ،چه چشماندازی برای توسعه و ایجاد
بلکه هدفمان تکمیل رینگهای ســه و چهار شهر شیراز است که
داشبورد به اطالع مدیران و عموم شهروندان رساند و در جهت شهر
پیش ببریــم ،میتوانیــم در قالب بودجههای محالت بســیاری از
بتوانیــم ترافیک عبوری را به پیرامون انتقــال دهیم؛ یعنی آنچه بر
وســایل حملونقل عمومی مانند تراموا ،بی.آر.تی و قطار شیشهای قدم برداشت که این موضوع در برنامه پیش رو کام ً
ال دیده
پروژهها را به خود آنها بدهیم.
شهری در این برنامه در نظر گرفته شده است؟
اساس ســاختار درختی و بحث شــریانی درجهیک و دو و همچنین
شده است و انشــااهلل از ابتدای شروع برنامه سوم قابل رصد است و
از
یکی
آن،
در بخش حملونقل و توســعه و نوســازی نــاوگان
جمع و پخشکننده انجام میگیرد .اعتقاد ما این اســت که رینگها
به مرور با استقرار کامل سامانه این مهم  100درصد تحقق مییابد.
آیا ســند اجرایی و راهکار این موضوع در برنامه دیده
با
شــهری
ن
اهداف عملیاتی ما بحث افزایش ســهم ســفرهای درو
را تکمیــل کنیــم و مابقی تقاطعهای غیر همســطح و پلهایی که
است؟
شده
ً
از
درصد
75
ا
حملونقل عمومی اســت .همانطور که میدانید تقریب
مستخرج از اسناد فرادستی مانند طرح تفضیلی و طرح جامع حمل و
با توجه به مباحث قبلی که اشاره کردید در برنامه وجود
در
مردم
پذیری
ت
مشــارک
بحــث
که
داریم
راهبــرد
یک
مــا
عمومی
ونقل
ل
سفرهای درونشهری باید طبق استاندارد بر اساس حم
نقل قبلی بوده ،فقط در حد انجام مطالعات نیاز سنجی و امکانسنجی
دارد و با تمام کوششی که شهرداریها برای استفاده از
جای
محالت
ی
ه
الی
بحث
در
که
ن
ای
گیرد.
ی
برم
در
را
ها
ی
گیر
م
تصمی
نقل
و
حمل
های
باشــد .در حال حاضر در شــیراز با تمام انواع وسیله
بر اســاس طرح جامع جدید پیشبینی کردیم و هیچ اعتباری را برای
انرژی پاک دارند ،اکنون هزینههای بسیاری برای استفاده میگیرد و یکالیه باالتر در برخی کشــورها و معمو ً
کشــورهای
ال
کنیم
اضافه
هم
را
عمومی (اتوبوس و مترو) ،اگر تاکســی و مینیبوس
ایجاد تقاطعهای جدید تعریف نکردهایم.
از نیروهای برق توسط شــهرداری مصرف میشود .آیا پیشــرفته انجام میدهند .آنان معمو ً
ال اطالعــات خود را با مردم در
حدود  35درصد اســت .خود سیستم حملونقل اتوبوسرانی حدود 13
برای بهرهگیری از انرژی خورشیدی در برنامه پنجساله میان میگذارند که در بعضی مواقع ممکن اســت تغییراتی با استفاده
درصد و حملونقــل ریلی حدود یک درصد اســت .در این برنامه ما
چقــدر امیدوارید کــه این برنامه در کمیســیونهای
نگاهی هم به این مسئله شده است؟
از نقطه نظرات مردم حاصل شود و یا حتی طرح منتفی و عوض شود
موضوع ایجاد خطوط ســریع اتوبوسرانــی ( )B.R.Tرا هم داریم که
مختلف و کمیسیون تلفیق مورد تائید قرار گیرد و سپس
این موضوع درســتی است .در برنامه ســوم توسعه شهرداری و اگر هم مردم طرح را پذیرفتند ســرعت اجرایی طرح بیشــتر شود.
دو خط :یکی از باســکول نادر به میدان احســان و دیگری از میدان
ابالغ شــود؟ آیا این برنامه همزمان با الیحه بودجه 98
نمازی به بلوار صنایع پیشبینی شــده که براساس شرایط و با تصویب شــیراز ،در محور زیستمحیطی بحث استفاده از انرژی خورشیدی یا در برنامهی ما بحث نظام پیشــنهادهای شــهروندی بهوسیله سایت
شهرداری ازلحاظ اجرا همزمان خواهد شد؟
کمیسیون مربوطه و تصویب شورای محترم قابلیت اجرا میتواند داشته برق سوالر و همچنین بحث هوشمندسازی برق پارکها وجود دارد .اختصاصی و همچنین ســامانه تلفنی  ،137که مــردم بتوانند نقطه
الیحه بودجه ســال  1398در درون همین برنامه نیز (به دلیل
باشــد .افزون بر این بحث خطوط ریلی ســبک یا تراموا را در برنامه بحث برق سوالر برای نورپردازی پارکها و همچنین دیگر تاسیسات نظــرات خود را مطــرح کنند ،و تجمیع نقطه نظــرات و ارائه آن به
شــهری همچون چراغهای راهنمایی در برنامه پیشبینی شده و ما مسئولین در راستای تعامل با شهروند مشارکت پذیر است و بازخورد اینکه الیحه  98هم باید توســط اعضای محترم شــورا بررســی و
دیدهایم تا در محدوده مرکزی و زیارتی و گردشــگری شــهر استفاده
تصویب شود) ،دیده شده است .ما در برنامهریزیهایی که در شورای
معاونین با شــهردار محترم و سایر مناطق داشــتیم سعی کردیم بر
اســاس رویکردهایی که شورا به شهرداری ابالغ کرده و چارچوب و
فرمت برنامه هم بر اســاس همان رویکردها تنظیم و در بخشهای
مــورد انتظار پروژههای برنامه پنجســاله در بودجــه برنامه 1398؛
بارگذاری شده اســت .البته الیحه برنامه پنج ساله شهرداری شیراز
در پنج محور فرهنگی و اجتماعی ،اقتصاد و مالیهی شــهری ،محیط
زیست و سالمت ،کالبدی و حمل و نقل و ترافیک و مدیریت شهری
تنظیم شــده است و به منظور همگرایی کلیه ارکان شورای اسالمی
شــهر و لحاظ نمودن نظرات ایشان و براساس یک برنامه زمانبندی
ارائه شــده به آن شورا ،از شهریورماه بهصورت مقطع به مقطع و طی
مراحلی به شرح زیر تقدیم شورای اسالمی شهر شیراز شده است.
در تاریخ  1397/06/14کتابهای اول :شــامل الزامات قانونی،
مبانی نظری و محورهای چشم انداز شهر شیراز و کتاب دوم :برنامه
راهبردی شهرداری شیراز شامل چشم انداز ،اهداف کالن ،راهبردها
و سیاســتهای اجرایی و در تاریخ  1397/10/08کتاب سوم :شامل
اهداف عملیاتی ،وظیفه ،برنامههــای اجرایی ،طرحها و ارتباط آنها
با ســطوح راهبردی به تفکیک محورهــای پنجگانه و در مرحله آخر
کتاب چهارم :برنامه عملیاتی شــهرداری شیراز  ،1398-1402شامل
پروژهها و فعالیتهای برنامه و ارتباط آن با اهداف عملیاتی ،وظیفه،
برنامههای اجرایی ،طرحها تا سطوح راهبردی به تفکیک محورهای
پنجگانه تقدیم شــورای محترم قــرار گرفت .فکر میکنم با توجه به
اینکه در گامهای مختلف تدوین این برنامه ،اعضای محترم شــورا
هم حضور داشــتهاند ،زمان بررســی آن حداقل زمان ممکن باشد و
یکی از سیاســتهایی که شورای محترم داشــته این بوده است که
این برنامه ســریعتر تصویب شــود و بعدازاین بودجه  98را تصویب
کنند.

تحلیل اجتماعی

نباید فراموش کرد که ساکنان فعلی بهترین
سرمایهگذاران و حافظان بافت تاریخی خواهند بود

تحلیل بر بافت تاریخی شیراز
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تحلیل اجتماعی بافت تاریخی شهر شیراز با ارائه راهکارهایی برای حفاظت و مرمت آن

بافت تاریخی هویت شهر را بر دوش میکشد
لیال پرنیان
بافتهای تاریخی بهعنوان هسته اولیه شــهرها ،تاریخ مستند شهری ،قلب تپنده شهرها ،نماد فرهنگ
شهری ،نماد فرهنگ ملی و اسطورههای قومی هستند .سطح نسبتاً چشمگیر و عملکرد فراشهری و در مقیاس
منطقهای و ملّی ،اهمیت این بافتها را دوچندان کرده است .بافت تاریخی بهعنوان گنجینهای از خاطرات جمعی
و شــیوه زندگی گذشتگان« ،بار فرهنگی و هویتی» شــهر را بر دوش میکشد .اهمیت و ضرورت این نواحی

،،

تاریخی در شــهرها ،از جهت تمایل مردم به بازدید و تجدید خاطرهها نیز هســت .عالوه بر آن به خاطر
وجود عناصر و المانهای با ارزش تاریخی و میراث فرهنگی ،اهمیت توریستی این بافتها را نیز نباید فراموش
کرد .بهطورکلی بافتهای تاریخی موجودیتی کهن و منسوخ و مزاحم نیستند؛ بلکه نمادی از سوابق فرهنگی و
مدنی شهر هستند .مرمت و احیای این میراثهای فرهنگی وظیفهای ملی است؛ چراکه مراکز تاریخی شهرها،
تجلیگاه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مردمانی اســت که در دورههای تاریخی در این بخش از شــهر
روزگار سپری کرده و هویت فرهنگی آن را به ثبت رساندهاند.

بافتهای تاریخی متعلق به سیســتم شهری
هستند

از طرف دیگر در شهرهایی مثل شیراز که دارای پیشینه
تاریخی طوالنــی و بهتبع آن توالی بافت کالبدی هســتند؛
معمو ًال مرکز شهر بر هسته قدیمی آن منطبق است و مرکز
ثقل عملکردی نظام شــهر را تشــکیل میدهد .بافتهای
تاریخی متعلق به سیســتم شهری هســتند؛ سیستم بزرگی
کــه مردم در آن زندگی میکنند و متشــکل از اجزاء ،آدمها،
ســاختمانها ،ماشینها و در کل مجموعهای است که با هم
در ارتباط هســتند .پس وظیفهی ماست که همانند دورههای
تاریخی گذشــته؛ این بافتهای تاریخی را «تکامل» داده و
بهعنوان داراییهای فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی ،معماری و
فضایی شهری آنها را «مرمت» (و نه نوسازی) کرده و با این
سیاست روند تکاملی نیاکان خود را ادامه دهیم.

،،

رویکردهایی که باید از آن اجتناب کرد

در این راستا از منظر جامعهشناسی این اعتقاد وجود دارد
که مدیریت شهری ضروری است هنگام مواجهه با بافتهای
تاریخــی از دو رویکرد پرهیز کنــد .1 :تفکر انقطاعگرایانه و
مدرنیســتی که مرکز تاریخی شهر را یک زمین خالی فرض
میکند که در آن باید کانسپتهای شهر مدرن را پیادهسازی
کرد! این یعنی قطع هرگونه ارتباط با گذشته و زدودن حافظه
تاریخی و پاکســازی میراث گذشته و به معنای شیفتگی و
جنون خاص حضور پدیدههای نو در شــهر است .2 .رویکرد
حفاظتمحور :این رویکرد نیز بافت تاریخی را جایی میداند
که شناســنامه شهر است و باید بهطور ویژه به آن توجه کرد.
در این رویکرد اگرچه بافت تاریخی یک زمین خالی نیست ،اما
گاهی دیده میشود که در این تفکر ،بافت تاریخی را قسمت
تاریخی شــهر میداند و آن را به این خاطر ،از کل شهر جدا
کرده و خطی دور آن کشــیده است .در اینجا شهر را از بافت
جدا کردهایم .این یعنی بریدن قســمتی از بدن که بعد از جدا
شــدن ،دیگر زنده نیست .باید درک کنیم که تمام شهر یک
واحد و یک پیکر است.
حفاظت و مرمت :ویکرد تکاملیافته و الگو

در همینجا الزم اســت که از رویکرد سومی بهعنوان
رویکرد تکاملیافته و الگو یــاد کرد؛ ما باید دنبال «حفاظت
و مرمــت» بافت تاریخی باشــیم .حفاظت و مرمت به معنی
مدیریت تغییر یا مدیریت توســعه اســت .بافت تاریخی نیز
بخشــی از شهر است که نیازمند توســعه درونزا است .هنر
مدیریت شهری این است که بتواند توسعه را طوری مدیریت
کنــد که درعینحال حفاظت هــم در آن اتفاق بیفتد .مرمت
به این معنا نیســت که بهصورت «موزهای» به بافت تاریخی
نگاه کنیم .تجدد قلب سنت است .نباید از توسعهی بافتهای
تاریخی غافل بود .توسعه بافتهای جدید شهری در کنار عدم
توجه به بافت تاریخی و دگرگونی فرم و ســاختار محلههای
قدیمی شهر ،یعنی گسترش عناصر کالبدی جدید و فراموشی

،،
عناصر تاریخی .متأسفانه امروزه این بافتها بدون برنامه باقی
ماندهاند .تا حدی که امروزه عم ً
ال بر اســاس تقاضا است که
تعیین میشــود چه اتفاقی باید در این محدودهها بیافتد .این
همان آسیب مدیریتی رایج است.
نظام محلهای به هم ریخته است

در کنار آســیبهای سیســتم مدیریتی ،آســیبهای
اجتماعی این بافتها نیز قابلتوجه هستند :امروزه در بافتهای
تاریخی یک منطقهی رهاشــده داریم کــه در آن افت نظام
اجتماعی ،نظام اقتصادی ،نظام ملکی و نظام خدمترســانی
اتفاق افتاده اســت و در نتیجه آن رفتهرفته ساکنین محل را
تخلیه کردهاند .ایــن «جابهجاییهای اجتماعی» حس تعلق
محلی را از بین برده اســت .به بیان ســادهتر امروزه «نظام
محلهای» بههمریخته اســت .این امر افول حیات مدنی در
این بخشها را به دنبال داشــته است .الزم به ذکر است که
این جابهجاییهای اجتماعــی موجب تغییر نظام فرهنگی و
تغییر نظام کالبدی نیز شده است .بدیهی است که تغییر نظام
کالبدی تغییر و آسیبهای اقلیمی را به دنبال دارد .بهطورکلی
الحاقات آزاردهنده به بقایای بدنهها و بناهای تاریخی ،وجود
این تفکر در مدیریت شهری که «راحتترین و سریعترین راه
کسب درآمد شهری «فروختن» است»! و نیز نفوذناپذیری و
بافت متراکم تاریخی موجب شده که زیرساختهای مناسب
شهری همگام با دورههای توسعه در این بافتها ایجاد نشود؛
بنابراین در روند تغییر و تحول بافت شهری؛ گریزی از تغییر و
تحول مرکز تاریخی شهر بر اساس نیاز روزمره نیست.

{
{

{

1

{

اجرای آرمانهای طرحها و برنامههای توسعه در

ذرهبین

نباید فراموش کرد که
امروزه بافتهــای تاریخی
کشــورمان به دلیل «فقدان
حیات شهری» رو به ویرانی
نهادهانــد .مرمــت بافت
تاریخی شهر یعنی مجموعه
و ترکیبــی از اقدامــات و
فعالیتهــای گوناگــون
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی،
کالبدی برای آفرینش مجدد
احســاس زندگی در بافت
تاریخــی با تأکیــد بر حفظ
سازمان فضایی شهر کهن

بافتهای تاریخی
موجودیتی کهن و
منسوخ و مزاحم نیستند؛
بلکه نمادی از سوابق
فرهنگی و مدنی شهر
هستند .مرمت و احیای
این میراثهای فرهنگی
وظیفهای ملی است؛
چراکه مراکز تاریخی
شهرها ،تجلیگاه ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی مردمانی است
که هویت فرهنگی آن را
به ثبت رساندهاند

بافتهای تاریخی

امروزه شورای شهر و نیز مجموعه شهرداری بهعنوان
نهاد اصلی در مدیریت شهری ضروری است بهمنظور حیات
بخشــیدن مراکز تاریخی به دنبال اجرای آرمانهای طرحها
و برنامههای توســعه در بافتهای تاریخی باشــند .در این
راســتا توجه به چند نکته مهم ضروری اســت .1 :گوناگونی
و پیچیدگی بافتهــای تاریخی لزوم بافتشناســی هنگام
مداخله در آنها را بهعنوان یک مقوله مهم در مدیریت بافت
تاریخی شــهری مطرح کرده اســت؛ بنابراین نظام مدیریت
شــهری زیرساخت و بســتر اصلی مرمت بافتهای تاریخی
شهری است .2 .بهسازی و مرمت شهری بافتهای تاریخی
کاری تدریجی ،ســلولی و در حد واحدهای همسایگی است
که باید در ســطح مدیریت محالت انجام گیرد .3 .ما نیازمند
تولید «انرژی گروهی» و مشارکت «مردمی» در تحقق این
مهم هستیم .این رویکرد اکنون در اکثر نقاط جهان بهمنظور
توسعه محلی و بر اســاس تشریکمساعی بین سازمانهای
محلی ،مســئولین و ذینفعان با موفقیت انجام شده است.4 .
نباید فراموش کرد که میتوان به بافتهای کهن شــهری،
اندیشهای نو تزریق کرد اندیشــهای که اجازه میدهد اشیاء
و بافتهای تاریخی وارد زندگی شــهری شوند و در بازتولید
فضای شهری نقش جدی و معناداری بازی کنند.
بدین ترتیب ســاکن شهر را با فضای شهری و اجزای
متشــکلهی آن درگیر کرده« ،در خاطرهی او جای داده» و او
را به خاطرهسازی در شهر وامیدارد .5 .نباید فراموش کرد که
امروزه بافتهای تاریخی کشــورمان به دلیل «فقدان حیات
شهری» رو به ویرانی نهادهاند .6 .مرمت بافت تاریخی شهر
یعنی مجموعــه و ترکیبی از اقدامات و فعالیتهای گوناگون

اجتماعــی ،اقتصادی ،فرهنگی ،کالبدی برای آفرینش مجدد
احســاس زندگی در بافت تاریخی با تأکید بر حفظ ســازمان
فضایی شهر کهن.
راهکارهای عملی

یکــی از مهمترین راهکارها ایجاد «پیادهراه» اســت.
 .1روانبخشــی محیط و ایجاد انگیزههای الزم برای تداوم
زندگی در بافت تاریخی :ساکنان فعلی بهترین سرمایهگذاران
و حافظــان آن خواهند بود .2 .توجه به نقش ســرمایههای
اجتماعــی محالت (تجمعات همســایگی ،برگزاری آئینها،
مناسک .3 ... ،توجه به نقش و فعالیت سازمانهای مردمنهاد.
 .4توجــه به نقش و فعالیت شــورایاریها .5 .توجه به نقش
هویتبخشــی به محالت تاریخی توســط مدیریت شهری.
 .6توجه به نقش ســرمایهگذاری بخــش دولتی .7 .توجه به
نقش ارائه بستههای تشویقی (معافیتهای مالیاتی ،تسهیالت
بانکی کمبهره .8 .)... ،توجه به تدوین قوانین انگیزشی جهت
ابقاء ساکنین محالت و عدم مهاجرت آنها .9 .تدوین قوانین
محدودکننده جهت عدمتغییر کاربری اماکن تاریخی به سایر
فعالیتهای اقتصادی .10 .ایجاد راهکارهایی جهت افزایش
ارزشافزوده امالک تاریخی بــرای مالکین آنها .11 .توجه
به نقش بهســازی و مرمت بافتهای تاریخی .12 .توجه به
توسعه مبلمان شهری (پیادهروسازی ،نورپردازی ،زیباسازی،
توســعه فضای سبز .13 . ... ،ایجاد حریم اقتصادی (قلمرویی
کــه فعالیتهای متفرقه اقتصادی در آن باعث کاهش ارزش
اقتصادی بافت تاریخی میشود).

{

پن .سرپرست اداره سالمت اجتماعی سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شهرداری

گوناگونی و پیچیدگی بافتهای تاریخی لزوم بافتشناسی هنگام مداخله در آنها را بهعنوان یک مقوله
مهم در مدیریت بافت تاریخی شهری مطرح کرده است؛ بنابراین نظام مدیریت شهری زیرساخت و بستر
اصلی مرمت بافتهای تاریخی شهری است .بهسازی و مرمت شــهری بافتهای تاریخی کاری تدریجی،
سلولی و در حد واحدهای همسایگی است که باید در سطح مدیریت محالت انجام گیرد

2

{

مدیریت شــهری ضروری اســت هنگام مواجهه با بافتهای تاریخی از دو رویکرد پرهیز کنــد .1 :تفکر انقطاعگرایانه و
مدرنیستی که مرکز تاریخی شهر را یک زمین خالی فرض میکند که در آن باید کانسپتهای شهر مدرن را پیادهسازی کرد!
این یعنی قطع هرگونه ارتباط با گذشته و زدودن حافظه تاریخی و پاکسازی میراث گذشته و به معنای شیفتگی و جنون خاص
حضور پدیدههای نو در شهر است .2 .رویکرد حفاظتمحور :این رویکرد نیز بافت تاریخی را جایی میداند که شناسنامه شهر
است و باید بهطور ویژه به آن توجه کرد .در این رویکرد اگرچه بافت تاریخی یک زمین خالی نیست ،اما گاهی دیده میشود
که در این تفکر ،بافت تاریخی را قسمت تاریخی شهر میداند و آن را به این خاطر ،از کل شهر جدا کرده و خطی دور آن کشیده
است .در اینجا شهر را از بافت جدا کردهایم .باید درک کنیم که تمام شهر یک واحد و یک پیکر است

3

ما باید دنبال «حفاظت
و مرمت» بافت تاریخی
باشیم .حفاظت و مرمت
به معنی مدیریت تغییر
یا مدیریت توسعه
است .بافت تاریخی نیز
بخشی از شهر است که
نیازمند توسعه درونزا
است .هنر مدیریت
شهری این است
که بتواند توسعه را
طوری مدیریت کند که
درعینحال حفاظت هم
در آن اتفاق بیفتد

،،

،،

وجود این تفکر در
مدیریت شهری
که «راحتترین
و سریعترین راه
کسب درآمد شهری
«فروختن» است»! و نیز
نفوذناپذیری و بافت
متراکم تاریخی ،موجب
شده که زیرساختهای
مناسب شهری همگام
با دورههای توسعه در
این بافتها ایجاد نشود

،،

گردشگری

گزارشی درباره گردشگری فرهنگی

14

گردشگری فرهنگی صرف ًا
مصرف محصوالت فرهنگی گذشته نیست
بلکه مصرف فرهنگ معاصر یا شیوه زندگی یک اجتماع
یا منطقه نیز است
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گزارش «شهرراز» درباره گردشگری فرهنگی و هنری و راهکارهای رونق آن در شیراز

گردشگری فرهنگی
طبق اصول جهانی به
دو نوع تقسیم میشود.
گردشگری نوع اول
(ملموس) دیدار از
اماکن مختلف ازجمله
موزهها ،سایتهای
تاریخی ،باستانشناسی
و معماری و گردشگری
نوع دوم (ناملموس)
هم شامل آدابورسوم،
فرهنگ ،نوع معیشت
و جنبههای علمی
مردمشناسی میشود

گردشگریفرهنگی
بسترساز توسعه انواع گردشگری است

،،

،،

گردشگری هنری
عموماً شامل بازدید
از مکانهایی همچون
نگارخانههای هنری،
سالنهای اپرا،
سالنهای تئاتر،
سالنهای اجرای
موسیقی کالسیک و
سنتی ،تئاترهای قوی
و نمایشهای آیینی و
سنتی ،جشنوارههای
هنری و دیدن
شاهکارهای هنری و
موزههای غیر تاریخی
میشود

،،

،،

جشنوارههای فصلی،
آئینی ،هفتههای
فرهنگی و موضوعی،
کارگاههای زنده
هنری ،نمایش نحوه
تولید آثار هنری و
صنایعدستی و البته
فستیوالهای گروهی،
همه و همه شواهدی
بر تکامل صنعت
گردشگری با نگاهی
بر گردشگری
هنری هستند

،،

فاطمه منفرد
در ســالهای اخیر طی روند تکامل بازار گردشگری ،تقاضا برای انواع گردشگری نیز رشد کرده
است و نتیجه این تکامل ،افزایش تمایل مردم به گردشگری با عالئق ویژه و جستوجوی معنا ،هویت
و تجاربی ژرفتر در فعالیتهای گردشگری است .نمیتوان از این نکته غافل شد که سالیق افراد در
عصر جدید در حال شخصیتر و خاصتر شدن است .با گسترش شبکههای اجتماعی و میل به نمایش
این تفاوتها و خاص بودنهای افراد ،میل و تقاضا برای گردشــگری در سالیق خاص افزایش یافته
است و در بسیاری از موارد منجر به نمایش عمومی جاذبه از سوی افراد میشود و این خود ،یک عامل

گردشگری هنری
گردشگری فرهنگی طبق اصول جهانی به دو نوع
تقسیم میشــود .گردشــگری نوع اول (ملموس) دیدار
از اماکــن مختلف ازجمله موزهها ،ســایتهای تاریخی،
باستانشناسی و معماری و گردشگری نوع دوم (ناملموس)
هم شامل آدابورسوم ،فرهنگ ،نوع معیشت و جنبههای
علمی مردمشناســی میشود .گردشگری فرهنگی صرف ًا
مصرف محصوالت فرهنگی گذشته نیست ،بلکه مصرف
فرهنگ معاصر یا شیوه زندگی یک اجتماع یا منطقه نیز
اســت .بنابراین ،گردشــگری فرهنگی هم «گردشگری
میــراث» (مرتبــط با اشــیاء بازمانده از گذشــته) و هم
«گردشگری هنری» (مرتبط با تولیدات فرهنگی معاصر)
است.

هستند
هنرهای مختلف ،مدتهاســت که محرکی برای
سفر هستند .گردشگران اشــتیاق فراوانی برای بازدید از
تئاترها ،ســالنهای اُپرا ،سالنهای کنسرت و جشنوارهها
و آثار هنری نشــان میدهند .بناهایی که محل برگزاری
اجراهای هنری بودند ،بهاندازه خود اجراها جذابیت دارند و
بسیاری از این مکانها هنوز اساس «گردشگری هنری»
هســتند .بازدید از یک مکان هنری ،فعالیت تعطیالتی
محبوبی است .در این نوع گردشگری تحصیالت افراد باال
بوده و این گردشگران دارای بینش و نگرش هستند و با
حضــور در محل نگرش خود را افزایش میدهند .در این
نوع گردشــگری افراد بهمنظور تفریح به سفر نمیروند و
معمو ً
ال میانگین سنی باالیی دارند.

انواع گردشگری فرهنگی
به دلیل تنــوع و پیچیدگی گردشــگری فرهنگی
میتوان آن را به زیر بخشها و گونههای مختلفی تقسیم
کرد .این زیر بخشها عبارتاند از :گردشگریهای میراث،
هنری ،خالق و بومی .محیطهای بازدید نیز ممکن است
شهر یا روســتا ،طبیعی یا انسانساخت باشند .هرکدام از
این حوزهها ،از حیــث مطالعات پایهای و مدیریت عملی
دارای مســائل مخصوص به خود هســتند .گردشگری
هنری زیرمجموعه «گردشگری فرهنگی» و «گردشگری
میراث» است و همچنین رابطه تنگاتنگی با «گردشگری
عالئق ویژه» دارد .این مفهوم نسبت ًا جدید ،حرکت متفاوتی
را در حــوزه اقتصاد هنر و اقتصاد گردشــگری و اقتصاد
فرهنگی به وجود آورده اســت؛ آمیزهای که بیش از یک
صنعت را شامل میشود و تحولی در حوزه اقتصاد به وجود
آورده است.

انواع گردشگری هنری
گردشگری هنری عموم ًا شامل بازدید از مکانهایی
همچون نگارخانههای هنری ،سالنهای اپرا ،سالنهای
تئاتر ،ســالنهای اجرای موســیقی کالسیک و سنتی،
تئاترهای قوی و نمایشهای آیینی و سنتی ،جشنوارههای
هنری و دیدن شاهکارهای هنری و موزههای غیر تاریخی
میشــود .در بعضی مــوارد چند عامــل را کنار یکدیگر
تلفیق میکنند و مث ً
ال یک کنســرت موســیقی در یک
فضای تاریخی یا محلی با معماری خاص اجرا میشــود
یا کافهگالریها پدید میآیند .جشنوارههای فصلی ،آئینی،
هفتههای فرهنگی و موضوعی ،کارگاههای زنده هنری،
نمایش نحوه تولیــد آثار هنری و صنایعدســتی و البته
فســتیوالهای گروهی ،همه و همه شواهدی بر تکامل
صنعت گردشگری با نگاهی بر گردشگری هنری هستند.

بناهایــی که خود جاذبهی گردشــگری

نقــش جاذبههــای هنــری مقصدهای
گردشگری

جدی و بزرگ برای توسعه انواع مختلف گردشگری و باال رفتن تقاضا برای آن بوده است .در این
میان از نتایج قابلرؤیت باال رفتن تقاضا ،توجه به دیگر گونههای گردشــگری و نگاهی تخصصیتر
حتی در میان مردم عادی اســت .برای مثال اگر در دهه گذشته هدف از سفر دیدن مکان یا جاذبهای
خاص بود ،اکنون دیگر جدای از مقصد و جاذبههای تاریخی ،گردشگران به دنبال کشف دیگر زوایا و
تفاوتهای فرهنگی شــهر خود با مقصدی که برای سفر انتخاب کردهاند هستند .در شماره قبل ما از
گردشگری ادبی گونهای نسبتاً نو در این صنعت و نقش مؤثر آن در معرفی بزرگان شیراز سخن گفتیم.
در این شماره به معرفی گونهای دیگر از گردشگری با عنوان گردشگری هنری خواهیم پرداخت.

در گردشــگری فرهنگــی و شــاخه هنــری آن،
جاذبههای هنری مقصدهای گردشــگری نقش بســیار
مهمی ایفا میکنند .این جاذبهها شــامل جشــنوارهها،
نمایشگاهها ،همایشهای هنری ،کنسرتهای موسیقی،
تئاترها و سینما هســتند .اگرچه مناسبتها و آیینهای
مختلــف هنری عاملی برای جذب گردشــگران خارجی
است اما گردشــگران خارجی پس از سفر به یک مقصد
از جاذبههای طبیعــی و تاریخی آن نیز دیدن میکنند و
این روند میتواند ارزآوری قابلتوجهی برای اقتصاد کشور
مقصد به همراه داشته باشد .بهعنوان نمونه گردشگرانی که
به هدف حضور در یک فستیوال موسیقی به مکانی سفر
میکنند پسازآن به طبیعتگردی و بازدید از جاذبههای
تاریخی نیز میپردازند .با این نگاه بهروشــنی درمییابیم
در کنار مناسبتهای هنری جاذبههای دیگر نیز میتوانند
بسیار شگفتانگیز باشند.
گردشگری هنری در جهان
برخی از کشــورها با تدوین برنامه و استراتژیهای
بازاریابی مختلفی از تولیدات هنری برای تنوع و توســعه
محصول و گســترش بازار گردشــگری بهــره بردهاند.
بهعنوانمثال مالزی با برگزاری نمایشــگاهی به نام آرت
اکسپوی مالزی (آرت اکســپو مالزی) تالش دارد تا خود
را بهعنوان یــک چهرهی بینالمللی هنــر معرفی کند.
همچنین این کشور در سالهای اخیر با راهاندازی کمپین
میفســت  ۲۰۱۵بهعنوان یک مأموریت ملی که به دنبال
کمپین دیــدار از مالزی در ســال ( ۲۰۱۴ویزیت مالزی
 )۲۰۱۴تشکیل میشود که با موضوع «جشنهای پایان
نیافتنی» بر روی تولیدات هنری ،تنوع فرهنگی ،میراث و
جشنوارههای این کشور بهعنوان یک محصول گردشگری
منسجم تمرکز دارد و با خود شعار «مالزی ،آسیای واقعی»
را نیز یدک میکشد .یا اگر بخواهیم در مورد ترکیه بگوییم؛

هرسال در ســالروز تولد موالنا هزاران نفر گردشگر روانه
قونیه بهعنوان شهری درجهدو میشوند ،اما در سالروز تولد
حافظ ،سعدی ،خیام ،شمس تبریزی ،فردوسی و واقع ًا ایران
چند نفر گردشگر خارجی به خود دیده است؟
موسیقی و گردشگری هنری
یکی دیگر از حوزههای هنری مهم در گردشــگری
هنری ،موسیقی است که همواره در گردشگری کشورها
درآمدزایی و جذب گردشــگران بســیاری را برای آنها
به همراه داشــته اســت .برای مثال یکی از مشهورترین
جشنوارههای موســیقی دنیا در «گالستونبری» ،یکی
از روســتاهای کوچک واقع در جنوب انگلســتان برگزار
میشود؛ این جشنواره ســاالنه معادل  ۱۰۰میلیون پوند
به اقتصاد این کشــور کمک میکند .در سراســر جهان
جشنوارههای موســیقی بهطورمعمول بهصورت ساالنه
برگــزار میشــوند و گردشــگران غیربومــی را به خود
فرامیخوانند .شــهر و کشورهای بسیاری در دنیا هستند
که به جشنوارهها و اجراهای کمنظیر موسیقی معروفاند؛
مانند وین در اتریش والاســکاال در میالن ایتالیا که شهر
اپرا و موســیقی کالسیک غربی اســت یا بریتانیا که به
جشنوارههای موسیقی راک شهرت دارد.
سینما و گردشگری هنری
صنعت ســینما نیز نقش بســیار مؤثری در رونق
گردشگری در کشــورهای مختلف دنیا برجای گذاشته
است .بهعنوان نمونه شهر کارلوویواری ،مرکز استانی به
همین نام ،در شمالغربی جمهوری چک ،در فاصله ۱۳۰
کیلومتری پراگ و با فاصله کمی از کشور آلمان قرار دارد
در شرایط رکود گردشگری در این شهر ،مسئوالن شهری
و کشوری به فکر افتادند با برگزاری یک جشنواره فیلم،
رونق ازدسترفته را به کارلوویواری برگردانند.
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جشــنواره فیلم کارلوویواری که اکنــون بهعنوان
دومین جشنواره تاریخ اروپا و یکی از مهمترین رویدادهای
فرهنگــی مرکــز اروپا ،بیــش از نیمقرن قدمــت دارد،
بزرگترین جشــنواره فیلم در جمهوری چک و ســالها
بزرگترین جشنواره در شرق اروپا بوده است .این جشنواره
در ابتدای تابستان هرسال ،یازده روز پررونق را برای این
شهر کوچک رقم میزند .شهر کن نیز یکی از کوچکترین
شــهرهای فرانسه است و تنها دلیل رونق گردشگری آن
جشنواره فیلم کن است .این جشنواره یکی از بزرگترین
و باشکوهترین رویدادهای سینمایی جهان و محلی برای
پیشنمایش فیلمهای جدید از تمامی ژانرها ازجمله مستند
به شمار میآید.
ایران و گردشگری هنری
وقتــی صحبت بــه مقوله گردشــگری هنری در
ایران میرسد ،کشــوری که مهد شکلگیری بسیاری از
هنرهای جهان اســت و جمله معروف «هنر نزد ایرانیان
است و بس» هم برایش در نظر گرفته شده است ،پاسخ
مناسبی دریافت نمیکنیم .نکته اصلی در این حوزه ،عدم
سرمایهگذاری الزم و نپرداختن جدی به این بازار جذاب و
پردرآمد در حوزه گردشگری است؛ بازاری که معمو ً
ال قشر
فرهیخته ،تأثیرگذار و ثروتمند دنیا به آن تمایل دارند و این
میتواند ارمغان بســیار بزرگی برای ایران داشته باشد .در
هفتههای آتی به این موضوع میپردازیم که چرا این نوع
از گردشگری در کشور مورد غفلت واقع شده و آنطور که
بایدوشاید به آن توجه و در آن سرمایهگذاری نمیشود.
اهمیت گردشگری هنری
این نوع گردشــگری در مقیاس ملی موجب درک
صحیح جایــگاه و موقعیت هویتهــای متنوع قومی و
فرهنگی در ساختار فرهنگ ایرانی میشود و گردشگران
داخلی ،هر منطقــه را با توجه بــه ویژگیهای اصیلش
بــه جا خواهنــد آورد؛ در این صــورت دیگر هیچ جایی
ناکجای ناشــناخته باقی نمیماند .جشنوارههای هنری
مثل جشــنوارههای فیلم ،موســیقی و تئاتر فجر که از
آنها بهعنوان جشــنوارههای بینالمللــی یاد میکنیم،
هنوز نتوانســتهاند عاملی برای جلب نظر گردشگران به
ایرانزمین باشــند ،چراکه نتوانستهایم به خوبی برای این
جشــنواره بازاریابی کنیم و مدت اقامت افــراد در زمان
برگزاری اینگونه جشنوارهها اغلب افزایش نخواهد داشت.
مهمترین مشــکل در عدم موفقیت ،تبلیغات و بازاریابی
نادرســت اســت ،چون بازارهای هدفمان و سلیقههای
آنها را نشناخته و درک نکردهایم درحالیکه کشورهایی
مثل کرهجنوبی و ترکیه برای این موضوع زمینهسازی یا
جذابیت ایجاد کردهاند.
نقش گردشگری هنری بر رونق اقتصادی
بایــد بدانیم گردشــگری هنری بــرای مکانها و
مقصدها دارای منافعی است .استقبال از تولیدات هنری ،با
جلوگیری از فراموشی و به خاطره سپردن تولیدات هنری
یک منطقه میشــود .با فروش بلیت و کســب مخارج
بیشــتری که معمو ً
ال همه گردشگران فرهنگی دارند نیز
میتوان درآمد بیشتری تولید کرد که به رونق آن منطقه
کمک شایانی خواهد کرد .همچنین ازآنجاکه رویدادهای
هنری عمدت ًا در شــب اجرا میشــود ،میتوان بر تعداد
اقامتهای شبانه افزود که بهعنوان یک راهبرد باید مدنظر
تور گردانان قرار گیرد و صدالبته برگزاری منظم برنامههای
هنر در هر شهر سبب تکمیل برنامههای تورها میشود و
از گالیه برخی گردشگران مبنی بر نداشتن برنامه در عصر

ذرهبین

و شب جلوگیری میکند.
نقــش اماکــن هنــری در راهبردهای
بازساخت هویتمنظر شهری
عرضهی یک تصویر شــاداب هنری ،از طریق به
نمایش گذاشتن گالریهای عکاسی مرتبط با زیباییهای
طبیعیتاریخی یک مقصد ،تصویر ذهنی مقصد را بهبود
میبخشد و آن را مکان جذابتری برای بازدید ،زندگی و
حتی کار مبدل میکند .عالوه بر این ،اماکن هنری نقش
بسیار مهمی در راهبردهای بازساخت هویتمنظر شهری
ایفا میکنند .با وجود این ،نباید فراموش کنیم که در این
بخش مؤلفه اصلی هنرمندان و هنر آنهاست که گاهی
این موضوع مسائلی را ایجاد میکند .افرادی که در حوزه
هنر فعالیت میکنند اغلب دارای اولویتهایی متفاوت از
بخش گردشگری هســتند .عالوه بر این زمان طراحی
اجراها و نمایشها نیز معمو ً
ال ناکافی است که در این حالت
امکان گنجاندن آنها در بستههای تعطیالتی گردشگری
هنری ،میسر نخواهد بود؛ یا اطالعرسانی کامل و بهموقع
انجام نمیشود.
عواید گردشگری هنری
در حال حاضر گردشــگری هنری بهعنوان یکی از
محرکها و انگیزههای اصلی گردشگران شناخته میشود
و تور گردانان بستههای تلفیقی شامل جاذبههای هنری،
جاذبههای فرهنگی باســتانی یا جاذبههای تفریحی (بنا
به نوع رخــداد و مخاطبان) را بهعنوان یک تور جذاب به
گردشگران ارائه میکنند .بسیاری از مقاصد گردشگری دنیا
امروزه بهواسطه همین جاذبههای هنری ،درآمدهای اصلی
بخش گردشگری را به خود اختصاص دادهاند .البته هنرها
معمو ً
ال دارای سطوح عمومی و خصوصی هستند؛ هرچقدر
هنرها اختصاصیتر و پیچیدهتر باشــند نوع مخاطبانشان
متفاوت خواهد بــود .هنرهای متعالی ،غالب ًا مخاطبانی را
جذب میکنند که انگیزه آنها از حضور در چنین اجراهایی
تا حــدی ارزشهای منزلتی یا جایگاه اجتماعی اینگونه
اجراها یا برگزاریها است .در این قبیل رخدادها عالوهبر
عایدات حوزه گردشــگری معمو ً
ال هزینههای خوبی نیز
برای خریــد ،نمایش یا تقویت آثار هنری میشــود که
بهطورکلی ،هم به رونق این بازار و هزینههای زیرساختی
آن کمک میکند و هم ابزار توسعه و رونق اقتصاد هنری
محسوب میشوند؛ حراجهای آثار هنری ،نمایشگاههای
صنایعدستی فاخر مانند فرش ،میناکاری ،منبتکاری و...
و نمایش گنجینههای خاص و زیورآالت گرانبها از این
مقوله هستند .چشــماندازهای فرهنگی شامل موزهها و
آیینها و سنتها بخشی از فرهنگ غنی ایران را تشکیل
میدهد .شناسایی بیشتر ظرفیتهای این بخش میتواند
صنعت گردشگری ایران را بیشازپیش رونق دهد.
شیراز شهر معنویات و هنر
شیراز بسیاری از مشخصههای گردشگری فرهنگی
و هنــری را در خــود جای داده اســت و تنهــا نیازمند
برنامهریزی است تا گردشــگران از این همه ظرفیتها
بهرهمند شــوند .موزهها ،نمایشگاههای هنرهای سنتی و
صنایعدســتی و معماری ،آیینها و سنتها و رویدادهایی
نظیر عزاداریهای ســاالر شهیدان اباعبداهللالحسین (ع)
و تعزیهخوانیها تنها بخشی از این ظرفیتهاست .شیراز
شهر هنرمندان فاخر و زبردست در حوزه صنایعدستی است
عالوه بر ایــن توانمندیها نباید لذت بردن از آثار هنری
شامل ،نقاشی ،خوشنویسی ،فیلم ،تئاتر ،موسیقی ،مینیاتور،
کاشیکاری ،قالیبافی و انواع تزیینات وابسته به معماری
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جشــنوارههای هنــری مثــل
جشــنوارههای فیلــم ،موســیقی و
تئاتــر فجر کــه از آنهــا بهعنوان
جشنوارههای بینالمللی یاد میکنیم،
هنوز نتوانستهاند عاملی برای جلب
نظر گردشــگران بــه ایرانزمین
باشــند ،چراکه نتوانستهایم به خوبی
برای این جشــنواره بازاریابی کنیم
و مــدت اقامــت افــراد در زمان
برگزاری اینگونه جشنوارهها اغلب
افزایش نخواهد داشــت .مهمترین
مشــکل در عدم موفقیت ،تبلیغات
و بازاریابی نادرســت اســت ،چون
بازارهــای هدفمان و ســلیقههای
آنها را نشــناخته و درک نکردهایم
درحالیکه کشورهایی مثل کرهجنوبی
و ترکیه برای این موضوع زمینهسازی
یا جذابیت ایجاد کردهاند

،،

گردشگری هنری در
مقیاس ملی موجب
درک صحیح جایگاه
و موقعیت هویتهای
متنوع قومی و فرهنگی
در ساختار فرهنگ
ایرانی میشود و
گردشگران داخلی ،هر
منطقه را با توجه به
ویژگیهای اصیلش به
جا خواهند آورد؛ در این
صورت دیگر هیچ جایی
ناکجای ناشناخته باقی
نمیماند

،،

آن را فراموش کرد.
در گردشگری فرهنگی تمایل به آشنایی با فرهنگ
مناطق مختلف موردتوجه اســت و ازجمله مشخصههای
گردشگری فرهنگی تحصیالت دانشگاهی ،میانگین سنی
باال و شــاغل بودن است .اکنون گردشگری فرهنگی به
الگوی مترقی گردشــگری در سالهای اخیر تبدیل شده
اســت .این طیف از گردشــگران ،طی چند دهه ،بخش
بزرگی از ســرزمینهای با فرهنگ و تمدن غنی را زیر پا
گذاردهاند و به ایران رســیدهاند و ازآنجاکه هر گردشگری
که به ایران وارد شود بهطورقطع به شیراز سفر خواهد کرد،
باید با برنامهریزیهای بلند و کوتاهمدت سعی در ترقی در
اینگونه از گردشگری کنیم .گردشگری فرهنگی در شیراز
بستری فراهم میکند که توسعه انواع دیگر گردشگری،
مانند طبیعتگردی ،درمانی ،ماجراجویانه و ورزشــی نیز
مهیا شود.
نقش تبلیغات
تور گردانان و شرکتهای خدمات مسافرتی بهعنوان
یک واسطه و عرضهکنندگان بستههای سفر ،باید معرفی و
تبلیغات را در سطح گسترده ،ملی و بینالمللی انجام دهند.
اگر در رابطه با برگزاری جشــنوارهها و بهطورکلی تمامی
ظرفیتها و پتانســیلهایی که برای جذب گردشــگر و
معرفی شیراز و آثار هنری و فرهنگی و هنری مستندسازی
و برنامهریزی شود ،و در اختیار تمامی دستاندرکاران این

صنعت قرار گیرد ،شرکتهای خدمات مسافرتی میتوانند با
در اختیار داشتن تقویم ،مناسبتها و بهطورکلی جشنوارهها
و تولیدات و محصوالت فرهنگی برنامهریزی کنند و برای
عالیق و سالیق گوناگون در دنیا با بستهای مناسب سفر
تهیه و تنظیم کنند و به جذب گردشگر بپردازند.
هدف :جذب سرمایه و اشتغالزایی
و در آخر باید بدانیم هدف ما از گردشگری هنری با
پتانسیل جذب سرمایه ،عالوه بر افزایش میزان گردشگران
و اقامت آنان ،فعال کردن پتانسیل و استعدادهای اقتصادی
عرصه هنر اســت تا از طریق معرفی و فروش آثار هنری
و محصوالت فرهنگی و هنری بتوان موجب کارآفرینی،
اشــتغالزایی و تقویت معاش هنرمندان شــده و با ایجاد
ارزشافزوده و رونق اقتصادی هنر ،باعث افزایش انگیزه
آنان برای ادامه فعالیت شود.
برای توســعه گردشــگری هنری یــک هدف و
اولویت مشــترک و تفکری نیاز است تا منجر به برنامه
و چشــما ندازی مشــترک در بخش خصوصی و دولتی
شــود .مفاهیم و تعاریف مشــترکی از گردشگری هنری
باید تدوین و تبیین شود ،ضمن اینکه پس از هدفگذاری
و ارائه تعریف مشــترک نیازمند برنامهریــزی ،تفاهم و
انضبــاط فکری در مدیریت اجرایی گردشــگری هنری
هســتیم تا کمتر گرفتار تغییر روندها و تصمیمگیریها
شویم.

{
{

،،

اماکن هنری نقش بسیار
مهمی در راهبردهای
بازساخت هویتمنظر
شهری ایفا میکنند.
عرضهی یک تصویر
شاداب هنری ،از طریق
به نمایش گذاشتن
گالریهای عکاسی
مرتبط با زیباییهای
طبیعیتاریخی یک
مقصد ،تصویر ذهنی
مقصد را بهبود میبخشد

،،

2

هنرهای متعالی ،غالب ًا مخاطبانی را جذب میکنند که انگیــزه آنها از حضور در چنین اجراهایی تا حدی
ارزشهای منزلتی یا جایگاه اجتماعی اینگونه اجراها یا برگزاریها است .در این قبیل رخدادها عالوهبر عایدات
حوزه گردشگری معمو ً
ال هزینههای خوبی نیز برای خرید ،نمایش یا تقویت آثار هنری میشود که بهطورکلی،
هــم به رونق این بازار و هزینههای زیرســاختی آن کمک میکند و هم ابزار توســعه و رونق اقتصاد هنری
محسوب میشوند؛ حراجهای آثار هنری ،نمایشگاههای صنایعدستی فاخر مانند فرش ،میناکاری ،منبتکاری
و ...و نمایش گنجینههای خاص و زیورآالت گرانبها از این مقوله هستند

تور گردانان و شــرکتهای خدمات مسافرتی بهعنوان یک واســطه و عرضهکنندگان بستههای سفر ،باید
معرفی و تبلیغات را در ســطح گســترده ،ملی و بینالمللی انجام دهند .اگر در رابطه با برگزاری جشــنوارهها و
بهطورکلی تمامی ظرفیتها و پتانسیلهایی که برای جذب گردشــگر و معرفی شیراز و آثار هنری و فرهنگی و
هنری مستندسازی و برنامهریزی شــود ،و در اختیار تمامی دستاندرکاران این صنعت قرار گیرد ،شرکتهای
خدمات مسافرتی میتوانند با در اختیار داشتن تقویم ،مناسبتها و بهطورکلی جشنوارهها و تولیدات و محصوالت
فرهنگی برنامهریزی کنند و برای عالیق و سالیق گوناگون در دنیا با بستهای مناسب سفر تهیه و تنظیم کنند و به
جذب گردشگر بپردازند
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شیراز بسیاری از
مشخصههای گردشگری
فرهنگی و هنری را در
خود جای داده است.
گردشگری فرهنگی در
شیراز بستری فراهم
میکند که توسعه انواع
دیگر گردشگری ،مانند
طبیعتگردی ،درمانی،
ماجراجویانه و ورزشی
نیز مهیا شود

،،
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اهلبیت /اهلبیت

حضرت فاطمه زهرا

(س)

الگویی بینظیر برای عالم بشریت

ایرنا  :حضرت فاطمه زهــرا (س) دختر حضرت محمد
پیامبر بزرگ اسالم (ص) ،همسر حضرت علی(ع) نخستین
ســتاره درخشان آسمان امامت و والیت و مادر امام حسن
(ع) کریم اهلبیت ،امام حســین (ع) ســرور جوانان اهل
بهشت و حضرت زینب کبری (س) قهرمان کربال هستند.
ایشان از هر نظر یک الگوی بینظیر نهتنها برای زنان بلکه
برای تمام عالم بشریت هستند .حضرت زهرا(س) در 20
جمادیالثانــی بین  35تا  45عامالفیل پیش از هجرت در
مکه مکرمه چشم به جهان گشودند و در  13جمادیاالول
یــا  3جمادیالثانی  11هجری قمری در مدینه ندای حق
را لبیک گفتند .شعیان هرسال در ایام فاطمیه ،با برگزاری
مجالس عزا ،به ســوگواری میپردازند .در روایات شیعه،
دو تاریخ برای شــهادت فاطمه زهرا(س) وجود دارد ،ایام
فاطمیه در فاصله بین  13جمادیاالول تا  3جمادیالثانی
اســت ،مراسم ایام فاطمیه شش روز است ،سه روز در ماه
جمادیاالول و ســه روز در ماه جمادیالثانی .ایام فاطمیه
اول از  13تا  15جمادیاالول است و فاطمیه دوم از سوم
تا پنجم جمادیالثانی است که شیعیان به عزاداری برای
شهادت حضرت فاطمه دختر پیامبر اسالم(ص) میپردازند.
آثار برجایمانده از حضرت فاطمه
مصحــف فاطمه ،خطبههــای «فدکیــه» و «عیادت»،
«حدیث لوح فاطمــه» و «دعای نور» از آثار بهجایمانده
از این بانوی بزرگ اســام اســت .در مورد نام حضرت
فاطمه زهرا (س) ،ابن حجر هیتمی در الصواعق المحرقة
و نسائی در ُس َنن آورده اســت :خداوند او را فاطمه نامید،
چراکه او و دوستدارانش را از آتش جهنم قطع کردهاست.
فتال نیشابوری در روضهالواعظین از امام جعفر صادق (ع)
نقل کردهاست :فاطمه نامیده شــد چون از بدیها بریده
شدهاست.
(س)

درختان  ۵۰۰ساله ممسنی ،پاالیهی هوای پاک شیراز

شهرستان ممســنی به دلیل قرار گرفتن بر روی خط
زاگرس ازلحاظ منابع طبیعی و زیستمحیطی اهمیت
ویژهای دارد و پاالیهای برای هوای پاک شیراز است.
این روزها که آلودگی شــهرهای بزرگ به یک معضل
تبدیل شده است ،شیراز بهعنوان یکی از کالنشهرها،
شــهری عاری از آلودگی و پاک است؛ بهگونهای که
از آن بهعنوان پاکترین کالنشــهر کشــور نیز یاد
میشــود .راستی چه عاملی سبب شــده که این شهر
با وجود همه فاکتورهایی که ویژه کالنشهرها است،
شهری پاک باشد .به گزارش تسنیم ،مهرزاد بوستانی،
مدیــرکل منابع طبیعی اســتان فارس به این ســؤال
پاسخ داد« :جنگلهای استان پاالیهای است که مانع
رسیدن آلودگی به شیراز میشــود ».یکی از مناطقی
که حساســیت ویژهای در میان نقــاط جنگلی فارس
دارد شهرســتان ممسنی اســت .به گفته بوستانی این
شهرســتان روی خط زاگرس اســت و زاگرس هم به
لحاظ منابع طبیعی و هم زیستمحیطی در کل کشور
ارزش زیادی دارد .وی در توضیح بیشــتر این اهمیت
میگوید :جنگلهای زاگرس مانند یک خط مرزی بین
فالت مرکزی ایران با قســمت جنوب کشــور است و
مانند یک پاالیه مانع رسیدن گردوخاک و هوای گرم
از کشورهای غربی و جنوبی به فالت مرکزی میشود.
مدیرکل منابع طبیعی اســتان فــارس به بیان اهمیت
بیشــتر زاگرس میپردازد .به گفته وی یکی از دالیل
پاکی هوای شــیراز همین جنگلهای زاگرس اســت.
وجود جنگلهــا و ارتفاعات زاگرس منابعی غنی برای

کشــور اســت چراکه  45درصد منابع آبی کشــور از میزان تقریب ًا یکسوم کل کشفیات هیزم قاچاق استان
طریق زاگرس تأمین میشــود عالوه بر آنگونه بسیار فارس را شامل میشود.
باارزش بلوط در این حوزه قرار گرفته اســت .به گفته
بوســتانی گونه بلوط در اصطالح جنــگلداری به آن
گازرسانی و اشــتغال پایدار برای روستاهای
فســیلهای زنده طبیعت میگوینــد و همه این موارد
نزدیک جنگل
بر منطقه ممســنی هم قابل تطابق است .بوستانی از به گفته بوستانی مدیرکل منابع طبیعی استان فارس در
وجود درختانی در منطقه ممســنی سخن میگوید که این بــازه زمانی  80تن هیزم قاچاق و  12تن زغال از
بالغبر  500سال قدمت دارند و همچنان اکوسیستم را جنگلهای فارس کشف شده که برای مقابله با این امر
حفظ میکنند و همین امر سبب شده که حفظ مناطق اقداماتی انجام شده است .وی اعتقاد دارد که برای حل
جنگلی ممسنی از اهمیت ویژهای برخوردار باشد .این این مسئله باید ریشهای برخورد کرد و از اشتغال ثابت
در حالی است که در  8ماه امسال بر اساس نامه علیرضا و پایدار در روستاها و مناطق اطراف جنگل غافل نشد.
مســعودی جم ،رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری داوود ایوبی ،فرماندار ممســنی نیز از وجود تودههای
شهرستان ممسنی به اداره کل منابع طبیعی میزان  31انبوه جنگلی در مناطق دشمنزیاری ،تنگه اهللجاوید و
هزار و  296کیلوگرم هیــزم 4100 ،کیلوگرم زغال و ماهور میالتی در این شهرســتان سخن میگوید .وی
 10دستگاه اره موتوری کشف و ضبط شده است .این همچنیــن از جنگلکاری  2500هکتــاری در منطقه

قاب شهر

عکس :اشکان پردل

عبدالصمدابراهیمی/

معصومانه بادکنکهایش را
به آسمان میفرستد.
جایی حوالی آرامش
کودکانهای که پاکی درون
را به پاکی آسمان گره زده.
روی نوک انگشتان ایستاده
تا دستانش به ابرها برسد.
آبی آسمان را از آنها
نگیریم ،زیبایی ابرها را از
آنها نگیریم.
هوای پاک را از آنها نگیریم

اسامی
«ص ّدیقــه»« ،مبارکه»« ،طاهره»« ،زکیــه»« ،راضیه»،
«مرضیــه» و «زهرا» از جمله نامهــای مبارک حضرت
فاطمه اســت و مهمترین کنیه ایشان نیز «ا ّمابیها» یعنی
«مادر پدرش» است.
ازدواج ایشان
ازدواج حضرت فاطمه (س) و امیر مؤمنان امام علی (ع) از
مهمترین اتفاقهای تاریخ شیعه است که ثمره این پیوند
مبارک و سراســر مملو از عشق و محبت ،درخت گهربار
امامت اســت .در تقویم رسمی ایران روز یکم ذیالحجه
بهعنوان تاریخ این ازدواج مبارک تعیین شده است.
فعالیتهای اجتماعی
دفــاع از والیت امام علی (ع) بعد از رحلت حضرت محمد
(ص) یکی از فعالیتهای مهم اجتماعی ،سیاسی حضرت
فاطمه (س) اســت که پایداری و اســتقامت در راه خدا و
دفاع از امام زمان خود ،الگویی بینظیر برای نســل امروز
ماســت .خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) در تاریخ زبانزد
است .ایشــان در توصیف حضرت علی(ع) میفرمایند :او
پیشوایی الهی و ربانی است ،تجسم نور و روشنایی است،
مرکز توجه تمامی موجودات و عارفان است ،فرزندی پاک
از خانواده پاکان است ،گویندهای حقگو و هدایتگر و مرکز
و محور امامت و رهبریت است.
یادداشت

آسمان آبی

حمیدرضا بیدخام

هــای عجله .آدمهای ســر وقت و
دلســوزتانام آدم
ِ
منظم و وقتشــناس .آدمهــای میانبر و اختصار که
آســمان و نفس و نوازش آفتــاب را از یادتان بردهاید؛
که جعبــه مدادهایتان از شــادابی تهی اســت .زلف
من به نســیم گره خورده است .چشــم من به گنبد
هوای بالیدن
الجوردی و پای من به چمنزاری که در
ِ
است.
هوای هوایی که حق من است .تازه
نفس میکشم ،در
ِ
میشوم ،شوق میکارم و شادی میگسترم .زمین کهن
هم در رؤیای کودکیاش میتواند زیبا شود...

ماهور میالتی خبر میدهد که امســال در حال انجام
اســت .به اعتقاد وی بهترین حافظان جنگل ساکنان
اطــراف جنگل و بهرهبرداران هســتند اما نبود گاز در
این مناطق که زمستانهای سرد دارند یکی از عواملی
است که مردم به تخریب جنگل روی میآورند .ایوبی
از گازرســانی به  30روستا در منطقه تنگه اهللجاوید و
دشمنزیاری سخن میگوید که میتواند نقش مهمی
در کاهش تخریب جنگل داشته باشد.
وی همچنین از توزیع گاز و نفت در مناطق عشــایری
با اســتفاده از کپسول گاز و توسط اتحادیه عشایری و
روستایی شهرستان سخن میگوید .بااینحال ایوبی از
دو موضوع تهدیدکننده جنگلهای ممسنی نام میبرد
که نخستین آن بیماری و افت درختان جنگل است که
سبب خشــکی زودهنگام میشود و دیگر سودجویانی
که برای درآمد بیشتر اقدام به تخریب جنگل و تبدیل
آن به زغال میکنند .فرماندار ممســنی دلیل این امر
را کاهش قرقبانان در طول ســالهای گذشته میداند
و میگویــد :در گذشــته بیش از  30قرقبــان در این
منطقه فعال بودند اما در حال حاضر به  5نفر رســیده
که با دلیل محدودیت در جذب نیروی انســانی امکان
استخدام افراد بهعنوان قرقبان وجود ندارد.
ایوبی امکانات و تجهیزات دستگاههای این شهرستان
را بــرای مقابله با ســودجویان ،آتشســوزی و دیگر
خطرات جنگل ناکافی میداند و اعتقاد دارد که ممسنی
قطب جنگلی استان فارس است و باید توجه بیشتری
به آن شود.

روز هوای پاک

هوای پاک و آثار آن در محیطزیست
هوای تمیز و تازه موجب شادابی مغز ،افزایش کارایی ،افزایش
گردش خون و سوختوســاز بدن میشود .تنفس هوای سالم
برای کــودکان و نوجوانان ضروری اســت و موجب افزایش
یادگیری و شــادابی کودکان میشــود؛ اما تنفس هوای آلوده
موجب افســردگی ،کاهش یادگیری ،بروز بیماریهای چون
آسم ،برونشیت و سرطان در کودکان میشود .آلودگی هوا طبق
تعریف آلودگی هوا عبارت است از یک یا چند ماده آلودهکننده،
گاز ،مایــع ،جامد در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن
را به نحوی تغییر دهد که برای انســان و موجودات زنده مضر
باشد .منابع آلودهکننده به چند دسته تقسیم میشود .۱ :منابع
سیار :مانند خودرو ،هواپیما ،قطار ،کشتی .۲ .منابع ثابت :مانند
کارخانهها ،کارگاهها ،مراکز مسکونی ،مراکز تجاری ،مدرسه و
مانند آن .۳ .متفرقه :مانند انفجار ،سوزاندن ،زباله ،آتشسوزی ،مقابله با این دگرگونیها ،آگاه و حساس کردن مردم برای تغییر
تخریبساختمانها.
رفتارهای مخرب اســت .دانشآموزان مهمترین عامل تغییر
در آینده هســتند .شاید خود دانشآموزان هم ندانند که چطور
نقش دانشآموزان در پیشــگیری از آلودگی میتوانند در کاهش آلودگی هوا کمک کنند ،اما رعایت برخی
هوا
موارد کمک میکند که هوای تمیز و ســالمتری برای تنفس
حتم ًا شــما هم میدانید که بســیاری از دگرگونیهای داشــته باشیم .1 :پیادهروی و استفاده از دوچرخه؛ بهجای آنکه
ناخوشایند طبیعت ناشی از رفتارهای اشتباه ماست .بهترین راه از پدر و مادرتان بخواهید شــما را با خودرو شخصی برسانند.

بشویید .7 .در مصرف برق و انرژی صرفهجویی کنید.

 .۲از پدر و مادرتان بخواهید تا آهســتهتر و مالیمتر رانندگی
کنند ،زیرا در این صورت ســوخت کمتری مصرف میشود و
دیاکسید کربن کمتری نیز تولید میشود .3 .صرفهجویی کنید،
بهخصوص در مصرف کاغذ و مداد .۴ .بهداشت فردی را رعایت
کنید و از خوشبوکننده و عطرها کمتر استفاده کنید .5 .در حیاط
منزل درخت بکارید ،باغچه احداث کنید یا دســتکم از چند
گلدان در خانه نگهداری کنید .6 .در روز چند بار دستهایتان را

ضرورت داشتن هوای پاک و پاکیزه
به نظر میآید که برای بسترســازی و اشــاعه فرهنگ
حفظ و حراســت از هوای پاک در کشور باید شرایطی را برای
شهروندان فراهم آورد تا با اطالعرسانی بهموقع مشارکت فعال
آنان میســر شود .نکات زیر میتواند شــهرمان را برخوردار از
هوایی آبی و پاک کند تا با هوای سالم ،شهروند سالم و شهری
سالم؛ به مقابله جدیتر با آالیندههای زیستمحیطی شهرمان
بپردازیم .1 .فرهنگسازی برای استقبال عمومی شهروندان به
استفاده مطلوب از وسایل نقلیه عمومی بهجای تکسرنشینی؛
از طریق رسانههای گروهی و متولیان امر آموزش .۲ .کاهش و
با ثبات نگهداشتن نرخ حملونقل درونشهری با هدف گرایش
عمومی به استفاده از وسایل نقلیه عمومی با همکاری مسئوالن
ذیربط .۳ .حفظ توســعه فضاهای سبز شهری و بهرهبرداری
بهینه از آنها با مشارکت جدی شهروندان .4 .هماهنگیهای
دلســوزانه و درعینحال مدبرانه دستگاههای اجرایی در مقابله
جدی با تخریب عوارض طبیعی اطراف شهر ،ساختوسازهای
غیرقانونی ،تغییر مسیر رودخانه و بستن آبراهها.

