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فارس سال گذشته در جلب سرمایهگذاری خارجی رکورد شکست
و با جلب  14طرح سرمایهگذاری جایگاه اول کشور را
در جلب سرمایهگذاری خارجی به دست آورد
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بااعتباری بالغبر  95میلیون دالر در استان طی  9ماه گذشته

 9طرح سرمایهگذاری خارجی در فارس جذب شد
 ۴طرح فاینانس استان در صف گشایش اعتبار قرار دارد

مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایی فــارس از جــذب  ۹طرح
ســرمایهگذاری خارجی بااعتبار بالغبر  ۹۵میلیون دالر در این اســتان
خبر داد .بابک دایی از جذب  9طرح ســرمایهگذاری خارجی بااعتباری
بالغبــر  95میلیون دالر در اســتان فارس در  9ماه گذشــته خبر داد
و اظهار داشت :باوجود شرایط ســخت اقتصادی ،بازگشت تحریمها و
تحوالت حوزه نرخ ارز و ...به دلیل ظرفیتهای زیادی که استان فارس
رئیــس پلیس راهور ناجا با اشــاره به کاهش تعــداد جانباختگان
حوادث ترافیکی ،گفت :طی  8ماه ســال جاری به دلیل حوادث رانندگی
در کشــور 12 ،هزار نفر جان خود را ازدستدادهاند .سردار «تقی مهری»
در نهمین سمینار بینالمللی کاهش سوانح ترافیکی در شیراز ،گفت :طی
سال گذشته  6هزار و  200تصادف منجر به فوت در سطح کشور به وقوع
پیوسته است که براثر آن  16هزار و  201نفر جان خود را ازدستدادهاند.
وی با بیان اینکه خودروهای تولید داخل ،از  120اســتاندارد اروپایی تنها
 50اســتاندارد را اعمال میکنند ،افزود :در حال حاضر تعداد خودروهای
کشور از مرز  22میلیون دستگاه عبور کرده است .رئیس پلیس راهور ناجا
گفت :بر اســاس آمارهای موجود  51درصد قربانیان تصادف به دلیل نوع
شدت جراحات جان خود را از دست میدهند و این موضوع یکی از عوامل
فوت درصحنه تصادف است .وی بر لزوم مشخص شدن سهم سازمانهای
مربوطــه در حوادث جادهای تأکید کرد و گفت :در ســال  ۸۵به ازای هر
 ۱۰هزار وســیله نقلیه 19/5 ،درصد متوفی به ثبت رسیده است .رئیس
پلیس راهور ناجا با بیان اینکه بر اساس آمارها 28 ،میلیون نفر در کشور
گواهینامه فعال دارند ،افزود :آمار جانباختگان تصادفات درونشهری در
شش ماه اول امسال به نسبت سال گذشته 6 ،درصد کاهش داشته است.
ســردار مهری با بیان اینکه شناســایی عوامل خطرزا باعث کاهش
ســوانح و حــوادث ترافیکی خواهد شــد ،گفــت :بیــش از  ۵۱درصد
جانباختگان حوادث رانندگی ۲۱ ،تا  ۵۰ســاله هســتند که جزء نیروی
کار کشور بهحساب میآیند .وی با اشــاره به حوادث رانندگی در استان

دارد این طرحها جلب و مصوب شده است .وی با بیان اینکه این طرحها
شامل پنج طرح انرژی خورشیدی ،یک طرح تولید اتانول در آباده ،یک
طرح احداث درمانگاه ژنتیک ،یک طرح پرورش شتر و یک طرح تولید
پنل خورشیدی چند کریســتالی است ،افزود :سرمایهگذار سه طرح از
کشــور چین ،دو طرح از کشور اتریش ،یک طرح از کشور بلژیک ،یک
طرح از کشــور مالزی و یک طرح از کشــور قطر است و یک طرح نیز

سرمایهگذار ایرانی مقیم آمریکا دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با بیان اینکه در سال
 96هدفگذاری سالیانه جذب سرمایهگذاری خارجی برای استان فارس
 555میلیون دالر بود که این استان دو برابر این هدفگذاری را تحقق
بخشــید ،گفت :سال گذشــته بالغبر  105میلیون دالر سرمایهگذاری
خارجی در اســتان فارس جذب شد و  7الی  8طرح سرمایهگذاری نیز
به بهرهبرداری رسید.
وی با بیان اینکه ســال  97شــرایط خاصی بود و نسبت به سال
گذشته شــرایط جذب سرمایهگذاری فرق کرده است خاطرنشان کرد:
اســتان فارس سال گذشــته در جلب ســرمایهگذاری خارجی رکورد
شکســت و با جلب  14طرح ســرمایهگذاری بااعتبار یک میلیارد و 8
میلیون دالر جایگاه اول کشــور را در جلب ســرمایهگذاری خارجی به
دست آورد.
دایی از تدوین نقشه راه و اکشن پلن حوزه سرمایهگذاری خارجی
در استان فارس خبر داد و عنوان کرد :بالغبر  27میلیارد دالر پروژه به
تفکیک فاینانس ،بی.او .تی ،بای بک و غیره در آن شناساییشده است.
وی با بیان اینکه از بعد از برجام تا سال گذشته بالغبر  100هیئت
خارجی در اســتان فارس پذیرش شدند ،افزود :در  9ماهه گذشته نیز
بالغبر  20هیئت خارجی در استان فارس پذیرششدهاند و این در حالی
است که برخی استانها حتی یک هیئت خارجی هم پذیرش نکردهاند.
 ۴طرح فاینانس استان فارس در صف گشایش اعتبار قرار

دارد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس گفت :فاینانس چهار

جان باختن  12هزار نفر طی  8ماه در کشور

وجود  275نقطه حادثهخیز در استان فارس

فارس گفت :بر اســاس آمارها امروزه از تعداد  3هزار و  400نقطه حادثه
خیر کشور 275 ،نقطه در استان فارس قرار دارد .رئیس پلیس راهور ناجا
با بیان اینکه امروزه  95درصد خودروهای کشور تولید داخل است ،اظهار
داشــت :به خودروسازان تأکید شده است که همه استاندارهای اروپایی را
رعایت کنند .ســردار مهری افزود :معتقدیم تمامی ترمزهای خودروهای
ایرانی باید بهصورت  4چرخ دیســک دار شــوند که از تعداد تصادفات در
کشور کاسته شود.

 1585نقطه حادثهخیز در جادههای ایران ساماندهی شود
مدیــرکل پیشــگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشــگیری
از وقــوع جرم قوه قضاییه نیز در این همایش گفت :برای کاهش ســهم
جادههای کشــور در وقوع حوادث رانندگی بایــد یک هزار و  585نقطه
حادثهخیز که تاکنون شناساییشــده حذف و از این مســیرها خطر رفع
شــود .علیرضا ساوری افزود 36 :درصد از علل وقوع تصادفات ،جاده است

باید از بیان مشکل عبور کرده
و راهکار ارائه دهیم

روند کاهشی وقوع  9عنوان مجرمانه
در فارس

استاندار خواستار توجه ویژه دولت
به احیای تاالبهای فارس شد

نماینــده ولیفقیه در اســتان
فارس تصریح کرد که دیگر زمان بیان
مشــکل و تحلیل مشکالت گذشته و
باید به دنبــال ارائه راهکارهای عملی
بــرای حل مشــکل باشــیم .آیتاهلل
لطــفاهلل دژکام در جمــع مدیران و
مسئوالن فارسی مقیم تهران ،گفت :به
حمداهلل آسیبشناسی و تبیین آسیبها در کشور ما فراوان انجام
میشود ،اما در اینکه راهحل چیست و چگونه راهحل را عملیاتی
کنیم مشکلداریم و گیر هستیم .او با تصریح اینکه این موضوع
برای استان فارس نیز صدق میکند ،گفت :بنده در جلساتی که
با سران هر دو جناح سیاسی کشور (اصالحطلبان و اصولگرایان)
در شیراز داشــتم همین را گفتم ،چون همه ،آسیبهای شهر،
اســتان و کشور را بیان کردند اما راهحل نداشتند .آیتاهلل دژکام
ادامه داد :عقیده بنده این است حزبی که نتواند راهحل مشکالت
را ارائه کند حزب نیســت .اینکه برخــی ،چند روز دورهم جمع
شوند و لیست انتخاباتی بدهند و هزینه و تبلیغات کنند و چند
نفر را بدون برنامه و داشتن راهحل مشکالت به مجلس بفرستند
کار درســتی نیست .امامجمعه شیراز خاطرنشان کرد :ما باید از
پرســش اول که میگوییم مشکل چیســت رد شویم و ببینیم
مشکل را چگونه حل کنیم؟ اگر به جواب این پرسش برسیم به
یاری خدا برکات خوبی به همراه خواهد داشت .نماینده ولیفقیه
در اســتان فارس نکته مهم را کنار گذاشــتن منیتها و ادعاها
دانست و خاطرنشان کرد :تا وقتی ادعا و منیت هست نمیتوانیم
دورهم جمع شــده و همفکری کنیم؛ ادعــا را باید حذف کنیم
وگرنه راه دیگری برای جمع شــدن و همافزایی میان مسئوالنی
که با یکدیگر اختالفســلیقه و دیدگاه دارند نیست و هر چه در
این مسیر جلوتر رویم شرایط بدتر خواهد شد و نتیجه این خواهد
بود که استان فارس از مسیر پیشرفت عقب خواهد ماند.

رئیسکل دادگســتری اســتان فارس در
چهارمین نشســت شورای پیشــگیری از وقوع
جرم اســتان با اشــاره به اجــرای برنامههای
پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی
در استان توجه به برخی برنامههای اولویتدار و
مهم در حوزه پیشــگیری از وقوع جرم را مورد
تأکید قرارداد و گفت :پیشگیری از شکلگیری
آســیبها و مشــکالت موجود در جامعه و همچنین جرائم ناشی از بروز
این آســیبها وظیفه همه دستگاهها و نهادهای متولی امر است و در این
میان دســتگاه قضایی نقش مدیریت و هماهنگکننده و نظارتی در امر
پیشــگیری را بر عهده دارد .علی القاصی با بیان اینکه خروجی آسیبها،
ناهنجاریها و مشکالت اجتماعی در قالب پرونده در دستگاه قضایی نمود
پیدا میکند گفت :پیشــگیری از این فراینــد نیازمند برنامهریزی دقیق،
مدیریت و اهتمام الزم از سوی همه دستگاههای متولی امر در پیشگیری
از آســیبها و ناهنجاریهای اجتماعی است .رئیس شورای پیشگیری از
وقوع جرم استان فارس در ادامه از اجرای مطلوب برنامههای پیشگیری از
وقوع جرم و آســیبهای اجتماعی در استان فارس طی شش ماه گذشته
خبر داد و گفت :معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری
استان فارس در ششماهه اول امسال با کسب باالترین امتیاز عملکردی
در بین  31اســتان کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است که این
امر حاصل همافزایی و تعامل اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان
است .القاصی همچنین از روند کاهشی وقوع  9عنوان مجرمانه در استان
فارس طی یک سال اخیر خبر داد و بیان داشت 9 :عنوان اتهامی سرقت
مستوجب تعزیر ،ضربوجرح عمدی ،توهین به اشخاص ،تهدید ،تخریب،
کالهبــرداری ،خیانتدرامانت ،رانندگی بدون پروانه و نگهداری و مالکیت
مواد مخدر ازجمله عناوین مجرمانهای هستند که بین  2تا  17درصد در
استان کاهش داشــتهاند و در این مدت متأسفانه تنها ایراد صدمه بدنی
غیرعمدی براثر تصادفات رانندگی در استان روند افزایشی داشته است.

اســتاندار فارس با تأکید بر عزم مدیریت ارشد
اســتان برای احیا تاالبهای استان ،تحقق این امر را
مستلزم توجه ویژه دولت دانست .فارس حلقه اتصال
چندین استان اســت و اجرای  ۲۵۰۰طرح عمرانی
 ۱۵۸طرح ملی در این اســتان نشاندهنده اهمیت
توسعه در فارس اســت .عنایتاهلل رحیمی استاندار
فارس در دیدار با محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان
برنامهوبودجه معاون رئیسجمهور با تأکید بر نیاز فارس به تأمین اعتبار جهت
گسترش زیرســاختها درزمینهٔهای گوناگون گفت :اگرچه ازنظر منابع مالی
محدودیتهایــی وجود دارد امــا پروژههای عمرانی در تمام نقاط اســتان در
حال اجراســت بهویژه اقداماتی که درزمینه راهسازی ،آبرسانی و گازرسانی و
پروژههای ورزشــی در استان انجامشده قابلمقایسه با گذشته نیست و جهش
خوبی در دولت تدبیر وامید شــاهد هســتیم که باید تکمیل شود .رحیمی در
این دیدار توســعه خطوط ریلی و آزادراههای استان را یکی از اولویتهای مهم
دانســت و خواستار تسریع در مطرحشــدن راهآهن شیراز – بوشهر در شورای
اقتصــاد و تأمین اعتبار موردنیاز این پروژه شــد و گفــت :حملونقل در ابعاد
مختلف میتواند در توسعه استان اثرگذار باشد که در این راستا استان فارس بر
روی راه ،راهآهن و فرودگاه هدفگذاری کرده اســت .وی تکمیل خطوط ریلی
شــیراز -بوشهر و اقلید – یزد را ازجمله پروژههای مهم و تأثیرگذار در استان و
جنوب کشور برشمرد و افزود :با تجهیز و تکمیل خطوط ریلی استان و اتصال
به مراکز بار ،راهآهن اســتان به سمت اقتصادی شدن و سوددهی پیش میرود
زیرا باری که توسط سیستم حملونقل ریلی جابهجا میشود بهمراتب ارزانتر،
سریعتر و ایمنتر از سایر روشها خواهد بود و عالوه بر کمک به کاهش مصرف
سوخت فسیلی ،به کاهش حوادث جادهای نیز کمک میکند .رحیمی از پروژه
بزرگراه کوار – فیروزآباد و بزرگراه دشت ارژن بهعنوان سایر پروژههای راهسازی
مؤثر در فارس نام برد که در انتظار تأمین اعتبار هستند.وی همچنین به احیای
تاالبهای اســتان و توسعه فاضالب در شیراز و شهر جدید صدرا اشاره کرد و
خواستار توجه ویژه دولت در این زمینه شد.

طرح اســتان فارس توسط شــورای اقتصاد تأییدشده و این طرحها در
صف گشایش اعتبار اسنادی برای اخذ وام بینالمللی هستند.
بابک دایی با بیان اینکه فاینانس چهار طرح استان فارس توسط
شورای اقتصاد تأییدشده و این طرحها در صف گشایش اعتبار اسنادی
برای اخذ وام بینالمللی هستند ،اظهار داشت :اعتبار فاینانس این چهار
طرح  2میلیارد و  900میلیون دالر است.
وی افزود :این طرحها شامل پروژه راهآهن شیراز _ بوشهر ،نیروگاه
المرد ،نیــروگاه بازیافت حرارتی کارخانه ســیمان فیروزآباد و نیروگاه
جنوب فارس است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با بیان اینکه عالوه بر
این چهار طرح که در صف گشایش اعتبار است هفت طرح استان فارس
گشــایش اعتبار نزدیک به  3میلیارد دالر داشته است ،عنوان کرد :این
هفت طرح شامل تولید شمش آلومینیوم جنوب ،فوالد نیریز ،سیمان
خاکستری نیریز ،توزیع برق ،جمعآوری فاضالب  6شهر استان فارس،
خط دو قطار شهری شیراز ،طرح دو بیمارستان نمازی شیراز است.
وی افزود :درمجموع  11طرح اســتان فارس نزدیک به  6میلیارد
دالر اعتبار فاینانس دارد که  7طرح آن گشــایش اعتبارشده و  4طرح
نیز در صف گشایش اعتبار است.
قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه
تجاری خارجی وامی را بهمنظور عملیات معینی به کشــور و یا شرکت
مشــخصی پرداخت کرده و درواقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد
بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای
تعیینشدهای اصلوفرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمینکننده
قرارداد دریافت میکند.
و بیشــک رفع نقاط حادثهخیز در محورهای مواصالتی کشور در کاهش
میزان تصادفات بسیار حائز اهمیت است .وی ادامه داد :کاهش سهم جاده
در بروز سوانح با سرمایهگذاری و تالش هر چه بیشتر دستگاههای ذیربط
امکانپذیر اســت ،افزون بر این نیز باید سهم راننده و خودرو با آموزش و
استفاده از فناوری بهتر ،بازبینی و اصالح شود.
مدیرکل پیشــگیریهای وضعی معاونت اجتماعــی قوه قضاییه از
سمنان بهعنوان استانی که دارای بیشترین پرونده تصادفات است نام برد
و اظهار داشت :در نیمه نخست سال  97استانهای یزد ،خراسان شمالی
و جنوبی ،زنجان ،گیالن ،قزوین ،بیشترین و استانهای آذربایجان غربی،
البرز و سیســتان و بلوچســتان ،کمترین پرونده در تصادفات را داشتند.
این مقام قضایی ادامــه داد :نیروی انتظامی باید از فناوریهای روز برای
کاهش تصادفات بیشتر بهرهگیری کند ،استفاده از سامانههایی که با یک
برچسب بر روی خودرو فعال میشود و به رانندگانی که سرعت و سبقت
غیرمجــاز دارند یــا در حین رانندگی مبادرت بــه رفتارهای خطرآفرین
میکنند ،هشدار میدهد و این موضوع میتواند زمینه کاهش تصادفات را
فراهم کند .ساوری ،همچنین بر لزوم اصالح فرهنگ جامعه برای کاهش
تصادفــات تأکید کرد و گفت :چرا باید افــرادی پالک خودروها را هنگام
عبور از مقابل دوربینهای هوشمند مخدوش کنند ،این موضوع به فرهنگ
جامعه بازمیگردد ،چرا باید فردی پشت سر خودرو حرکت کند تا دوربین،
شماره خودروی متخلف را نخواند ،بدون تردید فرهنگسازی در این مورد
در کنار برخورد قاطع ،یک ضرورت است.

خدمترسانی به محرومان ،اولویت
حرم حضرت شاهچراغ (ع) است
(ع)
تولیت آســتان حرم شاهچراغ
گفت :خدماترســانی تولیت آســتان
شــاهچراغ اولویتدارالشــــفای حرم
مطهر حضرت شاهچراغ (ع) بــــه افراد
محــروم و نیازمنــد جامعــه و طالب
علوم دینی اســــت .حضــرت آیتاهلل
دســتغیب در دیــدار مدیــران مرکز
خدمــات حوزه علمیه خدمــــات و درمانــگاه تخصصی حضرت
شاهچراغ (ع) و دارالشــفای حرم مطهر از ارتبــاط خوب بین مرکز
ابراز خرســندی کرد و افزود :ایــن درمانگاه خدمات ارزشمندی
را به طالب ارائه میدهد.
وی افــزود :وارد حوزههــای علمیه شــــدن درواقع نوعی
ایثار و فداکاری اســت چراکه روحانیــون از خیلی برنامههایی که
میتوانســتند و در قدرتشان بود که ورود پیدا کنند و یک زندگی
نسبتاً مرفهی تشکیل دهند صرفنظر کردند و به مســــیری وارد
شــــدند که امکانات آنچنانی در اختیارشــان نیســت ولی این
توکل آنها و اعتمادشــــان نســبت به عنایت خداوند و توجهات
حضرت ولیعصر اقتضا میکند که ما هم تا میتوانیم نســبت به
مسائل معیشتی و خانوادگی آنها ازلحاظ رفع هر نوع مشــــکلی
کــه دارند در حد امکان بهخصوص مســئله درمان اهتمام ورزیم.
تولیت آســتان مقدس شاهچراغ (ع) گفت :توصیه من این است که
برنامههای خدماترسانی به طالب از ســوی مجموعه درمانــگاه
حرم مطهــر تکمیل و تتمیم شود و اگر نقیصههایی دارد ،مرتفع
شود و در آینده شــاهد یک همکاری نزدیکتر و فراگیرتر باشیم.
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری بــا بیــان اینکه
ما دنبال این هســتیم کــــه در آینده درمانــگاه حرم مطهر در
موقعیت مناسبتر و وضع مطلوبتری ازلحاظ مکان و ســاختمان
قرار بگیرد ،تصریح کرد :رســیدن به شرایط مطلوب نیاز به زمان
دارد زیرا اعتبارات ما در این زمینه محدود اســــت اما بدون شک
تالشهای شما ِ مثمر ثمر خواهد بود.

صدا ی شهر

با توجه به رویکرد انسانمحوری در مجموعه شهرداری و شورای شهر
طبق برنامهریزیهای انجامشده
در سال  ۹۸پروژههای انسانمحور و شاخصی آغاز خواهد شد

گزارشهایی درباره مدیریت شهری
و بررسی عملکرد مدیران و تصمیمسازان شهری
شنبه  6بهمن 19/97جمادیاالول /1440سال چهاردهم/شماره287
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بودجه  3100میلیاردی شهرداری شیراز برای سال  98تقدیم شورای اسالمی شهر شد

پروژههایانسانمحور
کلید میخورد

شهردار منطقه یک شیراز خبر داد

آغاز عملیات سنگفرش و ساماندهی خیابان عفیفآباد در هفته جاری

شهردار منطقه یک شــیراز از آغاز عملیات پیادهروسازی
خیابــان عفیفآباد در جــاری خبر داد .حمیدرضا اســماعیلی
بــا اعالم این خبــر ،گفت :یکــی از پروژههای مهــم در حوزه

[

شــهردار منطقه  ۷شــیراز از به بهرهبرداری رسیدن پارک ۵
هزار متری فاضل تا اردیبهشــتماه سال آینده خبر داد .مسعودی با
بیان اینکه یکی از نیازهای ســاکنان خیابان فاضل داشتن پارکی در
همین محدوده بود ،اظهار کرد :این پارک دارای  75درصد پیشرفت
فیزیکی است و تا اردیبهشتماه ســال آینده به بهرهبرداری خواهد
رســید .پارک فاضل دارای فضای تجاری ،بازی کودکان ،ســرویس
بهداشــتی ،آبنما و نمازخانه است و همچنین راه دسترسی از بولوار
فاضل به بولوار شهید دانا در نظر گرفته شده است.
شهردار منطقه  7شیراز با بیان اینکه تا پایان سال جاری بولوار
تخت جمشــید به بولــوار مولوی و در نهایت بــه محور خلیجفارس
متصل میشــود ،اظهار کــرد :عملیات اجرایی انتهــای بولوار تخت
جمشــید به طول  400متر حدفاصل چهارراه شــریفآباد تا بولوار
مولوی در حال اجرا اســت .هزینه اجرای ایــن بولوار بدون در نظر
گرفتن هزینه تملک حدود یک میلیارد تومان است.
مسعودی در ادامه از اجرای پارک ساحلی حدفاصل شهرداری

ســاماندهی معابر این منطقه ،طرح پیادهروســازی و سنگفرش
خیابان عفیفآباد اســت که ظرف همین هفته ،عملیات اجرایی
آن آغاز میشود.
شــهردار منطقه یک افــزود :با اجرای این پروژه ،ســطح
خیابان عفیفآباد ســنگفرش شــده و پیــاده روان عریضتر و
تبدیــل به فضایی مانند جلو باغ عفیفآباد میشــود .پسازاین
عبور خودروها محدود و تنها  2تا ســه الین برای عبور اتومبیل
اختصاص مییابــد .همچنین کلیه تیرهای بــرق بتنی خیابان
جمــعآوری و تبدیل به تیرهای فلزی زیبا میشــود .وی اضافه
کرد :طبق طرح پیشبینی شــده ،مبلمان شــهری این خیابان
بهطــور کامل تغییر خواهد کرد و امیدواریم تا ســال آینده این
معبر را به یک فضای مناســب شــهری که از مهمترین اهداف

انسانمحوری است ،تبدیل کنیم.
اسماعیلی از اجرای دو باغ پارک برای نخستین بار در این
منطقه خبر داد و افزود :با توجه به کمبود ســرانه بوســتان در
این منطقه ،هماکنون  2باغ در بلوار ســتارخان و عفیفآباد در
حال تملک اســت .مســاحت یکی از باغها دو هکتار و دیگری
یک هکتار اســت که با اجرای این پروژه سعی داریم بدون آنکه
به درختان این باغها آســیب برســد ،آن را تبدیل به پارکهای
عمومی کرده و در اختیار شهروندان قرار دهیم.
شهردار منطقه یک شــیراز تصریح کرد :پیشازاین نیز در
سالهای گذشته توانستیم بخش زیادی از باغ فرزانه در بلوار زند
را از تخریب نجات داده و تبدیل به بوســتانی عمومی کنیم که
مورد استقبال شهروندان و گردشگران نیز قرار گرفته است .وی

شهردار منطقه  ۷شیراز:

پارک فاضل اردیبهشتماه سال آینده به بهرهبرداری میرسد

منطقه  7تا ســهراه جانبازان خبــر داد و افزود :این پروژه دارای 80
درصد پیشرفت فیزیکی است و تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
شــهردار منطقه  7شــیراز بزرگترین پروژه عمرانی منطقه را
اجرا و تکمیل پــروژه بولوار مولوی عنوان و اظهــار کرد :این پروژه
تکمیلکننده رینگ دور شــهر اســت و نقش بسیار مهمی در روانی
ترافیک در سطح منطقه و بولوار مدرس دارد .مسعودی با بیان اینکه
این بولوار ،محور خلیجفارس را به بولوار رســول اعظم (ص) متصل
مینمایــد ،گفت :فاز اول این بولوار حدفاصــل بولوار خلیجفارس تا
بولوار اتحاد به طول  700متر در گذشــته افتتاح شده و فاز دوم آن
از بولــوار اتحاد تا بولوار والیت به طــول دو و نیم کیلومتر در حال
احداث است.
وی بــا بیان اینکه فاز ســوم این بولوار حدفاصــل بولوار اتحاد

تا رودخانه خشــک مورد افتتاح قرار گرفته اســت ،افزود :فاز چهارم
این پروژه از رودخانه خشــک تا بولوار نصر شرقی به طول  500متر
در دســت مطالعه قرار دارد .ســرعت اجرای این پروژه خوب است و
پیشبینی میشود تا پایان سال آینده بهطور کامل مورد بهرهبرداری
قرار گیرد .مسعودی در ادامه به فعالیتهای این منطقه برای داشتن
نوروزی متفاوت با سال گذشته اشاره و اظهار کرد :در حال ساماندهی
بهتر بولوار خلیجفارس و ورودی شــهر شــیراز از سمت محور شرق
هستیم .وی با بیان اینکه که در ورودی شرق شیراز در حال احداث
فضایی با ظرفیت  250چادر مسافرتی برای اقامت مسافرین هستیم،
گفت :این فضا دارای رستوران ،نمازخانه ،سرویس بهداشتی ،فضای
بازی کودکان ،نمایشــگاه فروش صنایعدستی و سینمای فضای باز
اســت .شهردار منطقه  7شــیراز با بیان اینکه عملیات زیباسازی در

در هفته دوم بهمن ماه

مدیران شهرداری از طریق سامانه  ۱۳۷پاسخگوی شهروندان هستند
مدیران مجموعه شهرداری شیراز در طول هفته
دوم بهمن ماه ،همه روزه از ساعت  10تا  11از طریق
سامانه  137شهرداری پاسخگوی همشهریان هستند.
سامانه ارتباط مردمی شــهرداری شیراز ()137
با هدف دریافــت دیدگاهها ،انتقادات ،پیشــنهادها و
درخواست های شهروندان در خصوص بهبود مدیریت
شــهری همچنین برای ارتباط بیشتر شــهروندان با
مدیران شــهرداری ،ماهیانه میزبان شهرداران مناطق،
روسای سازمان های شهرداری و  ...است.
به گــزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل

افزود :با توجه به قرار گرفتن این منطقه در یکی از نقاط مرکزی
و گردشــگرپذیر شهر شــیراز بهویژه در ایام نوروز ،از هماکنون
برنامهریزی برای برگزاری هر چه بهتر نوروز  98در دســتور کار
قرار گرفته و در همین راستا ساماندهی معابر و بدنه برخی معابر
همچون خیابان قصردشت در دستور کار قرار دارد.
اســماعیلی با بیان اینکه نــوروز پیش رو چهره جدیدی از
منطقه را برای شــهروندان به نمایش خواهیم گذاشــت ،گفت:
به همین منظور ســاماندهی فضای سبز برخی بولوارهای اصلی
منطقه ازجمله بولوارهای ارم ،آزادی ،مطهری و ســتارخان آغاز
شــده و تعدادی المان مناسبتی نوروز نیز برای این ایام در نظر
گرفتهایم که در نقاط مختلف اجرا خواهد شــد .شهردار منطقه
یک شیراز از تکمیل پروژه توسعه بوستان بعثت خبر داد و افزود:
هماکنون اجرای فاز دوم بوستان بعثت به مساحت  4هکتار که
بخش اعظم آن شامل زمین ورزشهای نوین است ،انجام شده و
تا پایان ســال با اتمام این پروژه ،مساحت بوستان بعثت دو برابر
مساحت فعلی آن میشود.

شهرداری شیراز ،در روز شــنبه  6بهمن ماه مهندس
ســروی شــهردار منطقــه  ،6یکشــنبه  7بهمن ماه
مســعودی شــهردار منطقه  ،7دوشــنبه  8بهمن ماه
مهندس شهدوست شیراز شــهردار منطقه ( 8منطقه
تاریخی فرهنگی) ،ســه شــنبه  9بهمن ماه مهندس
میرزایی شــهردار منطقه  ،9چهارشنبه  10بهمن ماه
مهندس احمدزاده شهردار منطقه  10و پنج شنبه 11
بهمــن ماه مهندس برزگر شــهردار منطقه  11ضمن
حضور در ســامانه  137شهرداری شــیراز ،شنونده و
پاسخگوی مشکالت شهروندان خواهند بود.

ســطح منطقه در حال اجرا است ،اظهار کرد :در نظر داریم شرایطی
متفاوت را برای مسافرین نوروزی در منطقه ایجاد نماییم.

[

در هفتاد و یکمین جلســه علنی شــورای شــهر شیراز الیحه
بودجه ســه هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان شــهرداری شیراز برای سال
 ۹۸توســط شهردار شیراز تقدیم شورای اسالمی این کالنشهر شد.
حیدر اســکندرپور ضمن تقدیم الیحه بودجــه گفت :الیحه بودجه
پیشنهادی شهرداری شــیراز ،با مبلغ  ۳هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان
جهت بررســی و تصویب به شورای شهر تقدیم شد .شهردار شیراز با
بیان اینکه این رقم نسبت به بودجه مصوب سال  ۹۷معادل  ۳درصد
کاهش داشته است عنوان کرد :بودجه شهرداری در سال  ،۹۷رقمی
حدود  ۳هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان بود و آن بودجه بر مبنای برنامه
 ۵ســاله دوم تقدیم شورا و تصویب شد اما بودجه سال  ۹۸نخستین
بودجه بر مبنای برنامه  ۵ساله سوم و دیدگاههای مجموعه مدیریت

شهری مبتنی بر انسانمحوری است .وی کاهش رقم بودجه را متأثر
از بودجه انقباضی دولت در ســال  ،۹۸باال رفتن قیمت ارز و افزایش
هزینههای جاری ناشی از افزایش سهم حقوق و دستمزدها دانست و
گفت :بودجه شهرداری یک پیشبینی از وضعیت درآمدی این نهاد
در سال  ۹۸و تحقق آن در گرو تحقق درآمدهای مجموعه مدیریت
شهری است .اسکندرپور اضافه کرد ۷۰ :درصد از بودجه پیشنهادی
سال  ۹۸به مسائل عمرانی اختصاص یافته و  ۳۰درصد آن سهم امور
جاری است .درصورتیکه در سال  ۷۶ ،۹۷درصد از بودجه به مسائل
عمرانی و  ۲۴درصد به امور جاری اختصاص یافته بود.
شــهردار شــیراز با یادآوری ایــن موضوع کــه  ۹۷درصد از
بودجه ســال  ۹۷به تکمیل پروژههای نیمهتمــام عمرانی بهعنوان

ســرمایههای شهر و شــهروندان اختصاص یافته بود ،افزود :با توجه
به رویکرد انســانمحوری در مجموعه شــهرداری و شــورای شهر،
طبق برنامهریزیهای انجامشــده در سال  ۹۸پروژههای انسانمحور
و شاخصی آغاز خواهد شــد .وی خاطرنشان کرد :در راستای تأکید
و نگاه مجموعه مدیریت شــهری به توسعه حملونقل عمومی۴۰ ،
درصد از کل بودجه عمرانــی در بودجه  ۹۸به حملونقل عمومی و
بهبود عبور و مرور شــهری اختصاص یافته است .حیدر اسکندرپور
افزود :با توجه به اینکه الیحه بودجه ،برنامه اداره شهر شیراز در سال
 ۹۸است ،نقدهای ســازنده و کارشناسی شده صاحبنظران به این
الیحه میتواند نقش پررنگی در اداره بهتر شهر داشته باشد .شهردار
شــیراز خطاب به شــهروندان این کالنشــهر اعالم کرد :با افتخار

اعالم میکنم که شــهردار شیراز هســتم و تالش دارم با همکاری و
هماهنگی با اعضای شورا ،مجموعه مدیریت شهری و سایر دستگاهها
بتوانیم روزهای خوبی را برای شیراز رقم بزنیم .بر اساس این گزارش
شهردار شــیراز همزمان با هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر
شیراز در روز دوشنبه یکم بهمنماه  ۹۷الیحه بودجه سال  ۱۳۹۸را
تقدیم شــورای اسالمی شهر شیراز کرد .این دومین الیحه بودجهای
اســت که حیدر اسکندرپور در مقام شهردار شیراز به پنجمین دوره
شورای اسالمی شهر شیراز ارائه میکند .شورای اسالمی شهر شیراز
یک ماه فرصت دارد الیحه بودجه ســال  ۹۸شــهرداری شــیراز را
در کمیســیونهای تخصصی بررســی و در صحن علنی به تصویب
برساند.
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اخبا ر کوتاه

آغازعملیاتاجراییتراموا
از سال آینده

با تصمیم شورای حفاظت فنی ،شغل آتشنشانی به
گروه «ب» مشاغل ســخت و زیانآور ملحق شد .شورای
حفاظت فنی به ریاســت وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
امروز مقرر کرد که مشــاغل عملیاتی آتشنشــانی به 13
گروه شغلی گروه «ب» مشاغل ســخت و زیانآور اضافه
شــود .با توجه به اینکه مشاغل عملیاتی مانند آتشنشانی
ماهیت سخت و زیانآور دارند ،با تمهیدات کارفرما امکان
خروج آنها از قانون ســخت و زیانآور وجود ندارد .یکی
دیگر از تصمیمات امروز شــورای عالی حفاظت فنی این
بــود که برای نظارت بر کارگاههای که مشــمول بند الف
قانون مشــاغل سخت و زیانآور میشــوند ،یک کارگروه
فنی دائمی تشــکیل شــود تا استانداردسازی کارگاهها را
بهطور مســتمر رصد کنند .بر اســاس این گزارش گروه
الف مشــاغل سخت و زیانآور گروهی هستند که کارفرما
میتوانــد با باال بــردن ایمنی و تمهیدات فنی ســخت و
زیانآور بودن شغل را کاهش دهد .علی مظفری ،مدیرکل
بازرسی کار وزارت کار با بیان اینکه سخت و زیانآور شدن
مشاغل آتشنشــانی در راســتای اجرای ماده  84قانون
برنامه ششم توســعه در دستور کار شورای عالی حفاظت
فنی قرار گرفت ،ادامه داد :بر اساس ماده  84قانون برنامه
ششــم توسعه ،دولت موظف اســت مشاغل آتشنشانی و
پرتو کاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیانآور محسوب
کند .وی تأکید کرد :بخشی از آتشنشانان تابع قانون کار
هســتند که باید به تبعیت از این قانون مشمول سخت و
زیانآوری شــوند اما برخی از آتشنشانان خارج از قانون
کار هســتند که باید از طریــق ســازمان برنامهوبودجه
مشــمول ماده  84قانون برنامه ششم شوند .دبیر شورای
عالی حفاظت فنی افزود :آتشنشــانان تابع قوانین کار و
تأمین اجتماعی با مصوبه شــورای عالی حفاظت فنی در
گروه ب مشاغل سخت و زیانآور قرار گرفتند.

در دیدار رئیس اداره بحران و مدیرکل
بازرسی شهرداری شیراز عنوان شد

لزوم تعامل و هماهنگی حوزههای
شهرداری با مدیریت بحران
رئیس اداره مدیریت بحران شــهرداری شــیراز در
دیدار با مدیرکل بازرسی شهرداری شیراز گفت :مدیریت
بحران یک حوزه ســتادی است که وظیفه آن هماهنگی،
آمادهسازی و بســیج کلیه سرمایههای شــهرداری برای
بهکارگیری در چهار مرحله مدیریت بحران است ،بنابراین
بایســتی کلیه حوزهها در این راستا نقش خود را به نحو
احســن ایفا نمایند .جوکار افزود :برای تحقق هر چه بهتر
این امر اداره کل بازرســی نقش به سزا و تعیینکنندهای
دارد کــه در این فرایند هم مدیریت بحران را یاری نموده
و هم ســایر حوزهها را هدایت کند .صارمیزاده مدیرکل
بازرسی شــهرداری شیراز نیز در این دیدار گفت :با توجه
به وقایــع اتفاق افتاده و تجارب گذشــته ،نقش مدیریت
بحــران در مخاطرات ایجاد یــک مدیریت واحد بهمنظور
هماهنگی حوزههای درونسازمانی با یکدیگر و همچنین
ارتباط با حوزههای برونسازمانی بهمنظور افزایش سرعت
روند کار و کاهش خسارات اســت .صارمی زاده در ادامه
گفــت :احداث انبارهای بحــران و تجهیزات مورد نیاز آن
باید بر اساس اســتانداردهای الزم انجام شود تا در مواقع
ضروری بتوان خدماترســانی بهتری ارائه کرد .وی تأکید
کرد :ضروری اســت کانونهای خطر و بحرانزا شناسایی
و پیشبینــی تمهیدات و اقدامــات الزم در آن خصوص
انجام شــود .همچنین با توجه به حساسیت موضوع ،این
سازمان آمادگی دارد در کنار سایر حوزهها و با بهکارگیری
ظرفیتهای موجود ،نسبت به تقویت و ارتقاء جایگاه حوزه
مدیریت بحران در شهرداری همکاری نماید.

شهردار منطقه  ۲شیراز:

درخت آرزوهای خانه محله شیخ علی
چوپان ناجی پدر زندانی میشود
شهردار منطقه  ۲گفت :درخت آرزوهای خانه محله
شیخ علی چوپان در منطقه دو شهرداری شیراز ناجی پدر
زندانی میشــود .اکبری با اعالم ایــن خبر گفت :ازجمله
اقدامات خانههای محله محــدوده این منطقه ،قرار دادن
درخت آرزوها است که در مناســبتهای خاص اقدام به
بازگشایی نامههای وصل شــده بر آن میکنیم و درصدد
حل مشــکالت و خواســتههای افــراد کمبضاعت محلی
برمیآییم .شــهردار منطقه  2شــیراز ادامه داد :این بار از
درخت آرزوهای خانه محله شــیخ علــی چوپان کودکی
خواســتار آزادی پــدر خویش از زندان بــود که به دلیل
فقر و مشــکالت مالی دوره حبس را طی میکند .ازاینرو
بــا پیگیری و همکاری با ســازمان فرهنگــی و اجتماعی
شهرداری که جشن گلریزان برای زندانیان جرائم نقدی
برگزار میکند ،درصدد برآورده کردن خواسته این کودک
برآمدیم .وی اضافه کرد :در این راستا خیرینی نیز مراجعه
و اعالم آمادگی کردند ،ازجمله آقای روستا که قصد دارد
درآمد حاصل از برپایی نمایشــگاه تصاویــری از زندگی
عشیرهای را به چنین هدف بزرگی اختصاص دهد.
مسعودی خاطرنشان کرد :از کلیه شهروندان گرامی
دعوت میشــود در این نمایشگاه که به مدت یک هفته از
روز جمعه  28دیماه الی پنجشــنبه  4بهمنماه از ساعت
 16در نگارخانه آبگینه واقع در بولوار چمران ،جنب هتل
چمران برگزار میشــود ،شــرکت کنند و در این امر خیر
سهیم باشند.

عکس :اشکان پردل

«آتشنشانی» به مشاغل سخت
و زیانآور پیوست

شــهردار شــیراز به مناســبت  ۲۹دیماه روز ملی
هوای پاک اعالم کرد :از همه شــهروندان دعوت میکنم
بهمنظور حفظ پاکی هوای شــیراز از وســایل حملونقل
عمومی و مترو اســتفاده کنند .حیدر اســکندرپور ضمن
تجلیل از فعالین عرصه حملونقل عمومی و شــهروندانی
که از دوچرخه ،اتوبوس و مترو اســتفاده میکنند ،افزود:
مجموعه مدیریت شهری شیراز رویکرد انسانمحوری را در
پیش گرفته و توســعه خطوط مترو و گسترش استفاده از
حملونقل عمومی پاک از نمودهای عملی گام برداشتن بر
اســاس این رویکرد است وی کالنشهر شیراز را همردیف
تهران و مشهد ازجمله شهرهای پیشتاز در زمینه گسترش
و تکمیل خطوط مترو عنوان کرد و گفت :ضروری اســت
عملیات اجرایی خطوط مترو تســریع یابد و ازاینرو مقرر

شده اســت که در دهه مبارک فجر ایستگاه قطار شهری
میدان امام حســین (ع) افتتــاح و خط دو مترو نیز ظرف
سه الی چهار ســال آینده به بهرهبرداری برسد .همچنین
کلنگ آغاز عملیات اجرایی خط سه مترو (از پل معالیآباد
به سمت شهرک گلستان) نیز به مناسبت سالگرد پیروزی
انقالب به زمین زده میشود.
شهردار شیراز با بیان اینکه طبق قانون تعریف خطوط
جدید مترو در شــهرها ممنوع است ،اعالم کرد :بهمنظور
اختصــاص بودجه برای اجرای خط  ۳متروی شــیراز ،آن
را در الیحــه بودجــه  ۹۸بهعنوان ادامــه خط یک لحاظ
کردهایم .حیدر اســکندرپور درباره فروش اوراق مشارکت
شهرداری برای خط دو مترو نیز گفت ۶۰۰ :میلیارد تومان
اوراق برای خط دو مترو پیشبینی شــده است که منتظر

اجازه بانک مرکزی برای انتشــار هستیم .شهردار شیراز با
بیان اینکه توســعه حملونقل عمومی از یکسو در گروی
بهبــود و تکمیل زیرســاختها و از ســوی دیگر نیازمند
فرهنگسازی است ،افزود :رسانهها نقشی بیبدیل و موقر
در زمینه فرهنگسازی برای تشویق شهروندان به استفاده
از حملونقل عمومی و پاک همچون مترو دوچرخه دارند.
اســکندرپور با اشاره به اینکه زیربنای برنامههای اجراشده
به مناســبت روز ملی هوای پاک ،حضور کودکان در مترو
و تشــویق شهروندان به استفاده از مترو است ،خاطرنشان
کرد :برای توســعه فرهنگ استفاده از حملونقل عمومی
باید به فرهنگسازی در سنین کودکی توجه ویژه کرد.
وی ضمن اشــاره به اســتفاده روزانه  ۶۷هزار نفر از
متروی شــیراز ،افزود :تالش داریم بهمنظور رفاه بیشــتر

مســافران ،ســرفاصله خطوط را با افزایش تعداد واگنها
کاهش دهیــم .همچنین رایزنیهایی بهمنظور تســهیل
اســتفاده بازنشســتگان و فرهنگیان از قطار شهری شده
است .شهردار شیراز با اشاره به مطالعات جامع حملونقل
و ترافیک شهرداری شیراز که در سال  ۸۴توسط دانشگاه
صنعتی شریف انجامشده است ،اضافه کرد :در آن مطالعات
ســهم دوچرخه حدود دو و نیم درصد بوده که اکنون این
سهم بســیار کاهش یافته ،درصورتیکه در دهه  ۴۰سهم
دوچرخه حدود  ۲۵درصد بوده اســت .حیدر اسکندرپور
با اشــاره به افتتاح  ۲۲کیلومتر مسیر دوچرخهسواری به
مناسبت دهه مبارک فجر اظهار کرد :تالش داریم با ایجاد
خطوط دوچرخه ،توسعه ایســتگاههای کرایه دوچرخه و
ارائه اپلیکیشــن دوچرخهسواری؛ شــهروندان از دوچرخه
بهعنوان یک وسیله حملونقل استفاده کنند.
وی با بیــان اینکه مطالعات احــداث خطوط تراموا
انجام شــده است ،گفت :با وجود اینکه قیمت ارز افزایشی
ناگهانی داشت اما مطالعاتی در خصوص تراموا با همکاری
شــهر درسدن آلمان انجام دادهایم که در سفر به این شهر
توافقنامه اجرای تراموا نهایی میشــود و عملیات اجرایی
آن را از ســال آینده آغاز خواهیم کرد .الزم به ذکر اســت
که ایجاد تراموا و خطوط ویژه اتوبوسرانی در برنامه پنجم
توســعه شهر شــیراز پیشبینی شده اســت .اسکندرپور
اضافه کرد :ســهم حملونقل عمومی همگانی در سال ۸۴
حدود  ۲۶درصد بوده اســت که اکنون این ســهم به ۱۳
درصد کاهش یافته اســت و این موضوع نشان میدهد که
خودروهای شخصی جایگزین اتوبوس و حملونقل عمومی
شدهاند .بر اســاس این گزارش؛ شهردار شیراز ،جمعی از
اعضای شورای شــهر و مدیران شــهری به مناسبت ۲۹
دیماه روز ملی هوای پاک با حضور در پایانه اتوبوسرانی
و ایســتگاه قطار شــهری نمــازی از راننــدگان ناوگان
اتوبوسرانی ،فعاالن ناوگان قطار شهری و شهروندانی که از
وسایل حملونقل عمومی استفاده میکنند با اهدای شاخه
گلی تقدیر کردند.

سرپرست گردشگری سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز خبر داد

نخستین سایت موزه زمین گردشگری در شیراز راهاندازی میشود

سرپرســت گردشــگری ســازمان فرهنگــی،
اجتماعی و ورزشــی شهرداری شــیراز گفت :با توجه
به تنوع اقلیمی در فارس نخســتین سایت موزه زمین
گردشگری در شــیراز راهاندازی میشــود .علی ّنیری
از راهاندازی نخســتین ســایت موزه زمین گردشگری
در شــیراز خبر داد و اظهار کرد :راهاندازی این سایت
موزه در شــیراز میتوانــد گردشــگران عالقهمند به
زمینشناسی را به شیراز جذب کند چراکه ژئوتوریسم
از عناوین تخصصی گردشــگری اســت که گردشگران
خاص خودش را دارد .وی ســپس عنوان کرد :ساخت
کاروانهای سیار مربوط به خودروها در قالب رستوران
ســیار و ایجاد خیابانهای غذا در نقاط مختلف شــهر

یکــی از پروژههــای ســرمایهگذاری
اســت که بخش خصوصــی با جدیت
به ایــن حوزه ورود کــرده و طراحی
این کاروانها بر اســاس اقلیم و بافت
و آبوهوای شــیراز انجام میشــود.
ّنیری تصریح کرد :با اجرای این طرح
گردشگری شبانه و خوراک در شیراز
فعال میشود و میتوان از این فرصت
بهره برد و ظرفیتهای شیراز را بیشتر
معرفی کرد و در تمام ماههای سال این خیابانها مملو
از گردشــگر باشد و همچنین نباید تنها به یک خیابان
بسنده کرد و برای این بخش محدودیت قائل شد بلکه

میتــوان در تعداد زیــادی از خیابانهای
شــیراز این طرح را اجرا کرد و با این کار
مالکیت ملکی افراد هم حذف میشود.
سرپرســت گردشــگری ســازمان
فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری
شیراز با بیان اینکه رئیس سازمان منطقه
آزاد قشــم نســبت به برگزاری هفتههای
فرهنگی مشــترک ابراز عالقه کرده است،
عنوان کرد :قرار بر این شد تفاهمنامه این
برنامه نیز امضا شود و فضاهای تبلیغاتی در هر دو شهر
برای تبلیغات گردشگری بهصورت متقابل فراهم شود.
وی همچنین با بیان اینکه در بحث برگزاری جشنواره

معاون شهردار شیراز خبر داد

بهره برداری از  81پروژه به مناسبت دهه فجر در شیراز

معــاون فنی و عمرانی شــهرداری شــیراز
گفت :به مناســبت چهلمین سال پیروزی انقالب
اســامی 81 ،پــروژه با اعتباری بالــغ بر  2هزار
و  500میلیــارد ریال به بهره برداری می رســد
.حســین آرگیو گفت :از مهمترین پروژههایی که
برای بهره برداری در ایام اهلل دهه فجر آماده شده،
ایستگاه مترو میدان امام حسین(ع) و تقاطع چند
سطحی م طهری  -امیرکبیر -رحمت است .
او بــا بیان اینکــه پروژههای مــد نظر در
اغلب مناطق یازده گانه شــهرداری شیراز توزیع
شده اســت ،گفت :تقاطع غیرهمسطح امیرکبیر-
مطهری-رحمــت ،یکی از مهمتریــن پروژههای
عمرانی شیراز ،استان فارس و حتی ملی محسوب
میشود که با اعتباری بالغ بر هزار و  300میلیارد
ریال احداث و آماده بهره برداری می شود .
آرگیو بــا بیان اینکه پروژه ایســتگاه قطار
شــهری میدان امام حســین(ع) با  800میلیون
ریال اعتبار از دیگر پروژههای آماده بهره برداری
اســت ،گفت :این پــروژه از بزرگترین ایســتگاه
های قطار شــهری در کشــور است که به صورت
تقاطعی احداث شــده و در آینده نقطه ی تبادل
خط یک و دو مترو شیراز خواهد بود  .او با اشاره
به اینکه طرح های لوله گذاری و پیاده رو ســازی
بــا هدف جمع آوری و هدایت آبهای ســطحی و
همسان سازی معابر و تســهیل در تردد اجرایی
شده و آماده افتتاح است ،گفت :اجرای طرح های
روکش آســفالت در مناطق مختلف شــهرداری،
دیوارگذاری سنگی حاشیه رودخانه خشک ،کانال
سنگی رودخانه سعدی و دیگر طرح های بهسازی
محیط شــهری نظیر تعمیر و مرمت پل ها نیز در

میان طرح های آماده افتتاح قرار دارد .
آرگیو بهره بــرداری از پارک معراج ،پارک
مطالعه بلوار رحمت ،سرای محله کوشک میدان،
محوطه سازی اطراف ساختمان شهرداری منطقه
 ،6لوله گذاری شــهرک جوادیــه ،احداث پارک
فاضــل ،تکمیل بلــوار اتحاد ،الیروبــی رودخانه
خشــک در منطقه هفت شهرداری و  ...به عنوان
بخشــی دیگر از طرح های قابل بهره برداری در
ایام دهه فجر امسال یاد کرد .
معاون عمرانی شــهردرای شیراز همچنین
اجرای کف ســازی و بدنه سازی گذرحاج زینل،
مرمت و مناســب سازی و کف ســازی گذرهای
تاریخی خیابان های کریمخــان و لطفعلی خان
زند شامل گذر عطاءالدوله ،گذز عالقه بندها و ...
را از دیگر پروژه های آماده شده برای جشن های
چهلمین سال انقالب عنوان کرد .
آرگیو با اشــاره به اجرای پروژه های متعدد
زیرسازی ،روکش و مرمت آسفالت معابر در سطح
مناطق مختلف شهرداری شیراز ،گفت :مسیر ویژه
دوچرخه ســواری به طول بیش از  12کیلومتر،
بــا اعتباری بالغ بــر  62میلیارد ریــال و ناحیه
کم انتشــار آالیندگی  ، LEZبا اعتباری حدود 8

میلیارد ریال از دیگر پروژههای آماده بهره برداری
است .
آرگیو ،ادامه داد :تجمیع و راه اندازی نسل
جدیــد تابلوهــای متغیر خبــری ،از دیگر طرح
های معاونت حمل و نقل و ترافیک اســت که در
محدوده مرکزی و پرتردد شیراز با اعتباری بالغ بر
 66میلیون ریال اجرایی شده است و هدف از آن
اطالع رســانی وضعیت ترافیک ،کمک به انتخاب
مسیرهای جایگزین ،کاهش حجم ترافیک ،ارسال
اطالعات خاص و توزیع حجــم ترافیک در معابر
مختلف است .
معاون عمرانی شهرداری شیراز یکی دیگر از
پروژه های مهمی که برای ایام اهلل دهه فجر آماده
شده است را ســاختمان آتش نشانی و تاسیسات
فردی برمشور _ســایت دفن زباله اعالم و اضافه
کرد :ایــن پروژه که توســط ســازمان مدیریت
پســماند اجرا شــده ،بیــش از  3میلیارد و 700
میلیون ریال اعتبار به خود اختصاص داده است .
آرگیو گفــت :کارخانه بازیافــت پت ،یکی
دیگــر از طرح های آمــاده افتتــاح در این ایام
مبارک محسوب می شــود که با اعتباری بالغ بر
 13میلیارد و  550میلیــون ریال اعتبار اجرایی
شــده و توان آن  500کیلوگرم در ساعت و هدف
از اجرای آن بازیافت بطری های پالستیکی جمع
آوری شده است .
معاون شــهرداری شــیراز همچنین گفت:
ساختمان ایستگاه آتش نشانی سعدی نیز در ایام
ا ...دهــه فجر به بهره برداری می رســد که برای
اجرای آن  16میلیارد ریال اعتبار هزینه شــده و
شامل بنایی با هزار متر مربع مساحت است .

اقــوام نیز مذاکراتی با گروههای مطرح و فعال در حوزه
اقوام صورت گرفته اســت ،اظهار کــرد :برای برگزاری
جشــنواره اقوام در ایام نوروز یا هفته شــیراز در شیراز
برنامهریزی میشود.
ّنیری با بیان اینکه ســایتهایی مانند برم دلک،
قصر ابونصر و پوستچی ســایتهای خوبی هستند که
متاســفانه به دالیل مختلف فعال نیستند ،تأکید کرد:
طی صحبتهای انجامشده با رئیس سازمان گردشگری
کشور ،امیدواریم شهرداری شــیراز با مشارکت بخش
خصوصی این اماکن را فعال و تحت عنوان گردشگری
شــهری آنها را با نظارت میــراث فرهنگی راهاندازی
کند.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز:

 ۸۵دستگاه اتوبوس جدید
وارد شیراز شد

ئیــس
ر
ســازمان مدیریت
حمل و نقل مسافر
شــهرداری شیراز
گفت ۸۵ :دســتگاه
اتوبوس جدیدی که
روز یکم بهمن ۹۷
وارد شهر شیراز شد
در ایام دهه فجر امســال به ناوگان
حمل و نقل عمومی کالنشهر شیراز
اضافــه می شود.مســعود حســن
شــاهی با اعالم این خبر افزود :این
اتوبوسها که دارای امکانات بسیار
خوبی هســتند جایگزیــن ناوگان
فرسوده و گازســوز اتوبوسرانی در
تمام خطوط شهری شیراز خواهند
شد.رئیس سازمان مدیریت حمل و
نقل مسافر شــهرداری شیراز بیان
داشــت :با ورود آخریــن محموله
اتوبوسهای شــرکت ایران خودرو
دیــزل که قرارداد آن در گذشــته
منعقد شــده بود عمال این شرکت
تعهدات خود را انجام داده و اکنون
بــه دنبال انعقاد قــرارداد جدید با
اسکانیا هستیم.حسن شاهی ادامه
داد :قراردادی در سال های گذشته
با شــرکت ایرانخودرو دیزل مبنی
بر خریــد  280دســتگاه اتوبوس
درون شــهری منعقــد کردیم که
ظرف  2سال گذشــته ،تعدادی از
این خودروهــا وارد ناوگان حمل و
نقل درون شهری شیراز شده است.

رئیس ســازمان
مدیریــت حمل و نقل
مســافر شــهرداری
شیراز با اشاره به اینکه
هم اینک  150دستگاه
اتوبوس گازسوز درون
شهری در شیراز وجود
دارد ،اظهار داشــت :با
جایگزینی اتوبوسهــای جدیدی
که وارد شــهر شیراز شده ،بیش از
نیمی از اتوبوسهای گازســوز این
شهر نوسازی خواهند شد.
حســن شــاهی با تاکید بر
لزوم حفظ کیفیــت و تنوع ناوگان
اتوبوسرانی شیراز ،گفت :با تحویل
ایــن ناوگان عمال قــرارداد تحویل
اتوبوسهای شــرکت ایران خودرو
دیزل به پایان رســیده و هم اکنون
رایزنیهایی با شرکت عقاب افشان
ســمنان برای خریــد اتوبوسهای
جدید اســکانیا برای ناوگان درون
شهری شــیراز در حال انجام است
که در صورت نهایی شدن ،سال 98
اتوبوسهای این شرکت وارد شیراز
میشوند.
حســن شــاهی کرد :حدود
100دستگاه اتوبوس درون شهری
شیراز در ســال آینده از رده خارج
و مشمول نوســازی خواهند شد و
اکنون در پی انعقاد قرارداد جدیدی
بــرای جایگزینی ایــن خودروها با
اتوبوسهای مدرن اسکانیا هستیم.
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«شهرراز» از هفتادویکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر شیراز گزارش میدهد

تصویب لوایح مربوط به عوارض ساختمان

با تقدیم بودجه  3100میلیارد تومانی سال  98شهرداری شــیراز آغاز میشــود .به همین دلیل بالفاصله پس از ارائه الیحه بودجه و برای برگزاری جلســات آتی کمیســیونهای تخصصی شــورا در بررسی
در هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای پنجم ،مراحل بررسی بازگویی ویژگیهای آن توســط شهردار شــیراز ،طرح دوفوریتی ،تعطیلی لوایح بودجه  98و برنامه پنجســاله ســوم در مهلت یکماهه آینده داشته
حسین مالکی آن ازاینپس در کمیســیونهای مختلف پارلمان شــهری جلســه علنی هفته آینده به تصویب رسید تا اعضای شورا فرصت بیشتری باشند.

تصویب دو الیحه شهرداری
بنابراین گزارش ،در جلسه علنی  71که به ریاست نائبرئیس
شــورا ادامه یافت ،الیحهی یکفوریتی شهرداری شیراز مبنی بر
عوارض صدور پروانه ساختمانی ،عوارض تراکم ساختمانی ،عوارض
تجاری و عوارض غیرمســکونی پس از مباحثات اعضای شــورا و
توضیحات مدیران شــهرداری به تصویب رســید که به عقیدهی
ابراهیــم صبوری تصویب ایــن الیحه موجــب جدولی و عددی
شــدن عوارض و درنتیجه دوری از رانت میشــود .اعضای شورا
همچنین پس از بحث و بررســی الیحهی یکفوریتی جدولهای
( Bیــک درصد قیمت فروش هر مترمربع زمین) و ( BPفروش هر
مترمربــع آپارتمان و قیمت هر مترمربــع خدمات تجاری) مالک
عمل ســال  98را به تصویب رســاندند که بــا تصویب این الیحه
به شــهرداری اجازه داده میشــود برابر جدول مذکور نسبت به
محاســبه و دریافت عوارض اقدام کند .در ادامه این جلسه علنی،
طرح اعضای کمیسیون گردشگری و زیارت شورا در بررسی طرح
موزه طراحی برای شــهر شــیراز بهمنظور کارشناســی بیشتر به
کمیسیون گردشگری و زیارت فرستاده شد و نیز الیحهی بررسی
اساسنامهی شرکت تهیه ،تأمین و نگهداری ماشینآالت شهرداری

رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر شیرازعنوان کرد

ادامه وضع دریاچه پارک فروزان سالمت شهروندان را به خطر میاندازد
تکالیــف بودجه ســال جاری مرتبط با کمیســیون ســامت،
محیطزیســت و خدمات شهری شورا بررســی شد .رئیس کمیسیون
ســامت ،محیطزیست و خدمات شــهری با گرامیداشت یاد شهدای
گمنام تازه تفحص شــده گفت :تکالیف بودجه سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شــهرداری و سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
بررسی شد.
قاســم مقیمــی گفــت :الحــاق تبصره بــه مصوبــه عوارض
شــغلی مربوط به مشــاغلی که توســط مراکــز خیریــه راهاندازی
میشــوند نیز در کمیســیون بررســی شــد .مقیمی افــزود :پس از
ارائــه نظرات کارشناســان مقرر شــد در جلســه آتی کمیســیون
ایــن موضــوع بــا حضــور مدیــرکل حقوقی شــهرداری بررســی
شود.
وی ادامــه داد :بررســی آلودگــی آب دریاچه فــروزان نیز در
دســتور کار کمیســیون قــرار گرفت .عضو هیئترئیســه شــورای

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا خواستار شد

شهرداری شیراز بودجه ثابت ساالنه
برای ورزش همگانی در نظر بگیرد

دومین جلســه کمیته ورزش شورای اســامی شهر شیراز برگزار
شــد .رئیس کمیته ورزش کمیســیون فرهنگی اجتماعی و ورزشــی
شــورا در این جلسه که با حضور مشــاوران ورزشی اعضای کمیسیون
فرهنگی برگزار شــد ،الیحه حمایت از ورزش شهر شیراز موردبررسی
قــرار گرفت و اصالحات الزم در رابطه با اهداف الیحه و میزان حمایت
از تیمهای ورزشی ،ورزش محلهها ،استعدادیابی ،نخبه پروری ،برگزاری
مســابقههای ورزشی ،برگزاری جشــنوارههای تفریحی ورزشی ،اوقات
فراغت و ورزشهای همگانی با پیشــنهادهای اعضای کمیته انجام شد
و جهت بررسی به کمیســیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا ارجاع
شــد .احمد تنوری نیز با اشــاره به اهمیت حمایــت از ورزش محلهها
در شهر شــیراز گفت :شورا و شهرداری شــیراز نهایت همکاری را در
برگزاری بهتر مسابقات ورزشی و توسعه ورزش همگانی با هدف حمایت
از سالمت شهروندان انجام خواهند داد .تنوری افزود :در راستای حمایت
از ورزش شهر شــیراز نظر کمیته ورزش جایگزینی مبلغ ثابت اعالمی
در الیحه با درصدی ثابت از ردیف  ۱۷بودجه ســاالنه شهرداری است
که با تصویب در صحن علنی جزئیات آن اعالم خواهد شــد که چنین
مصوبهای حمایت ســاالنه و مستمری را از فعالیتهای ورزشی در شهر
شیراز در پی خواهد داشت.

اســامی شــهر شــیراز گفت :ایــن دریاچه بــا  ۶۰هــزار مترمربع
مســاحت واقــع در پــارک فــروزان ،بــه دلیــل وســعت ،طراحی
و خــاص بــودن از منظــر گردشــگری بــرای شــهر بســیار مفید
است.
مقیمی خاطرنشــان کرد :در گذشــته از این مــکان گلهایی
بــرای آجرپزی برداشــت میشــد کــه بر اثر ســؤ برداشــت ،دیوار
قنــات موجــود در ایــن مــکان تخریــب و ایــن دریاچــه شــکل
گرفت.
وی با بیان اینکه این تنها پارکی است که دریاچه طبیعی درون
خــود دارد افــزود :فرورفت آب ،رویش نی در اطــراف دریاچه و عدم
رعایت بهداشت و آلوده کردن آب توسط همشهریان سبب کدر شدن
آب و تلف شدن ماهیهای این دریاچه شده است.
وی با اشــاره به اقدامات شــهرداری با همکاری محیطزیست و
شــیالت در راســتای صید ماهیهای ســالم دریاچه و انتقال آنها و

اکســیژن دهی ،بر ضرورت بررســی مواد آالینده و تصفیه آب تأکید
کرد و افزود :به دلیل فاصلهی کم با منازل مســکونی در صورت ادامه
این وضعیت ،بوی تعفن دریاچه سبب نارضایتی و بیماری خواهد شد.
رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورای
اســامی شهر شــیراز ادامه داد :مقرر شــد کارگروهی با حضور اداره
مهندسی آب شهرداری ،سازمان پسماند ،سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهرداری و نمایندهی محیطزیست تشکیل و پس از بررسی این
موضوع نتیجه حاصله را به کمیسیون ارائه کند.
ابراهیم صبوری نائب رئیس شــورای اســامی شــهر شــیراز
گفــت :هر شــغلی عارضــهای از قبیــل ترافیک و زیســتمحیطی
برای شــهر ایجــاد میکند به همیــن منظور باید مبالغــی بهعنوان
عــوارض پرداخــت شــود تــا بتــوان مشــکالت شــهر را برطرف
کــرد .علــی ناصری عضو شــورای اســامی شــهر شــیراز در این
جلســه گفت :نخبگان ،اســاتید برجســته و  ۲۰۰شــرکت در زمینه
فضــای ســبز ،حملونقــل ،پدافند غیرعامــل و آســفالت در پارک
علــم و فناوری مشــغول فعالیت هســتند که باید از دســتاوردهای
آنهــا بازدیــد صــورت گیــرد .وی همچنیــن بر ضــرورت اجرای
طرحهای راهبردی ســامت ،محیطزیســت و شــهر ایمــن تأکید
کرد.

عضو شورای اسالمی شهر شیراز خبر داد

افزایش ظرفیت اردوگاه ساماندهی معتادان متجاهر

عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی
شهر شیراز گفت :از ابتدای سال  ۹۷تاکنون پنج هزار و ۳۳۱
نفر آسیبدیده اجتماعی در شهر شیراز به سمت مراکز ماده
 16هدایت شدهاند.
لیال دودمان با اعالم این آمار گفت :بیش از ســه هزار و
 ۵۰۰نفر از آسیبدیدگان جذبشده توسط شهرداری ،معتاد
متجاهر و  ۴۸۰نفر کودک کار بودند.
بــه گفته لیال دودمان ،اداره پیشــگیری و ســاماندهی
آســیبهای اجتماعــی شــهرداری شــیراز موظف اســت
بــا همراهــی ســایر دســتگاههای متولــی نظیــر نیروی
انتظامــی نســبت بــه شناســایی و جــذب و تحویــل
آســیبدیدگان اجتماعــی بــه مراکــز مــاده  16اقــدام
کند.
عضو شــورای اســامی
شهر شیراز اظهار کرد :وظیفه
شناسایی ،هدایت و ساماندهی
آسیبدیدگان اجتماعی تنها
بر عهده شــهرداریها نیست
بلکــه دیگــر دســتگاههای
اجرایی و انتظامی و مددکاری
هم وظایف مشخصی دارند.
وی بــا بیان اینکه مراکز
ماده  16ایجاد شــده توسط
شهرداری شــیراز ،پاسخگوی
جمعیت آســیبدیدگان اجتماعی این کالنشــهر نیســت،
خاطرنشان کرد :ظرفیت کمپ ماده  ۱۶شهر شیراز هماکنون
تنها  ۲۴۰نفر است که پاسخگوی جمعیت حدود هزار معتاد
متجاهر و بیخانمان موجود در شیراز نیست.
وی کمبود اعتبارات الزم را یکی از مشکالت ساماندهی
معتادان متجاهر و آســیبدیدگان اجتماعی دانست و گفت:

[

شیراز به کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیونهای (عمران و
حملونقل)( ،ســامت ،محیطزیست و خدمات شهری) و (برنامه،
بودجه و امور حقوقی و امالک) ارجاع شد.
در ایــن جلســه همچنین ایــراد هیئت تطبیــق به مصوبه
شهرداری در خصوص پرداخت بخشــی از مبلغ دیهی دادنامهی
محمدعلی فرجی از کارکنان شــهرداری پس از مباحثات اعضای
شــورا (موســوی ،تنوری ،پاکفطرت ،امامی ،قائدی) توضیحات
فرجی نماینده فرمانداری بنا به پیشــنهاد رئیس جلسه و تصویب
اعضاء برای بررســی بیشتر به کمیسیون برنامه ،بودجه ،حقوقی و
امالک شورا بازگشت .در دقایق پایانی هفتاد و یکمین جلسه علنی
شورای پنجم دستور کار بررسی مصوبات کمیته نامگذاری شامل
ایستگاه متروی روبهروی دانشــگاه صنعتی شیراز به نام دانشگاه
صنعتی ،پارک واقع در محل ســابق میدان خاتــون به نام پارک
خاتون ،کوچه  56بلوار عدالت جنوبی به نام شــهید محمدمهدی
صالحی ،ســالن سرپوشــیده ورزشــی خیابان کارگر در محدوده
شــهرداری منطقه دو به نام شــهیدان فهیمی ،فرهنگسرای واقع
در بلوار فرزانگان جنب شــهرداری منطقه  9به نام اســتاد محمد
بهمنبیگی مطرح و مصوب شد.

در جلســهای در حضور مدیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر
کشور در تهران مقرر شد ظرفیت کمپ ماده  ۱۶از  ۲۴۰نفر
کنونــی به  ۷۰۰نفر افزایش یابد و همچنین کمپ  100نفره
زنان نیز راهاندازی شود.
دودمان یادآور شــد :با وجود ایجاد زیرساختهای الزم
توسط شهرداری ،سازمان بهزیستی از پذیرش مسئولیت در
این حوزه به دلیل نبود اعتبار شانه خالی کرده است.
دودمان با تأکید بر ضرورت افزایش ظرفیت این کمپ،
افزود :با تالش شورای شــهر و شهرداری شیراز دو گرمخانه
بــا ظرفیت حــدود  ۱۵۰نفــر راهاندازی شــده و به مرحله
بهرهبرداری رسیده و امکان استقرار افراد بیخانمان متناسب
با ظرفیت آنها فراهم شده است.
این عضو شــورای شهر شــیراز معتقد است اعتیاد یک
مقوله کام ً
ال تخصصی اســت
که متولــی آن بدون شــک
نمیتواند شهرداری و شورای
شهر بهتنهایی باشد.
عضو شــورای اســامی
شــهر شــیراز با بیــان اینکه
اعتیــاد معلــول فاکتورهای
متعدد اقتصــادی ،اجتماعی،
فرهنگی و روانشناختی است،
خاطرنشــان کرد :این نهادها
اساســاً فاقد تخصص الزم در
این امور هســتند و نیاز به ورود سایر دستگاهها به این حوزه
است.
او ادامه داد :به طور مشــخص بهزیستی ،علوم پزشکی
و ســتاد مبارزه با مــواد مخدر بهعنــوان متولیان اصلی این
حوزه باید گزارشــی از عملکرد خود در سالیان گذشته ارائه
کنند.

رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورا عنوان کرد

مدیران منافع عمومی را بر منافع
گروهی خاص ترجیح دهند

عوارض پروانه ساختمانی ،تراکم ساختمانی ،تجاری و
غیرمسکونی در کمیسیون برنامهوبودجه شورا بررسی شد.
رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسالمی شورای شهر
شــیراز گفت :پس از بررسی الیحه ،برخی از موارد تصویب
و مقرر شــد در جلسه آتی کمیسیون به بررسی کارشناسی
موارد دیگر پرداخته شود .سید عبدالرزاق موسوی افزود :در
وضعیت خاص اقتصادی کشور و تبعات تصمیمگیریها در
آســیبهای اجتماعی و رفتار مردم باید تصمیمگیری شورا
منصفانه و در راستای رفاه حال مردم باشد.
رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه ،امور حقوقی و امالک
شــورا افزود :مدیران باید منافع عمومــی مردم را بر منافع
گروهی خاص ترجیح دهند .موســوی ادامه داد :بررســی
الیحهی شهرداری مبنی بر جدول یک درصد قیمت فروش
هر مترمربع زمین ( ،)Bجدول فروش هر مترمربع آپارتمان
( )BPو جــدول قیمت هر مترمربع خدمات تجاری مالک
عمل سال  ۱۳۹۸در دستور کار کمیسیون قرار گرفت .وی
با اشــاره بهضرورت تصویب روش کارشناســی الیحهها در
شورا بر سیاستگذاری در راستای ایجاد یا حذف کاربریها
در سطح شهر تأکید کرد .عضو شورای اسالمی شهر شیراز
خاطرنشان کرد :مقرر شد نظرات و پیشنهادهای کارشناسان
بهمنظور اصالح این الیحه و همچنین مصوبه عوارض برحق
مشرفیت در جلسه آینده کمیسیون بررسی شود.

انتصابات جدید در شهرداری شیراز
شهردار شیراز در احکامی جداگانه دو شهردار جدید
بــرای مناطق یازده گانه شــهر معرفی و در دو ابالغ دیگر
مدیر کل امور حقوقی و رئیس سازمان حمل و نقل مدیریت
بار منصــوب کرد.حیدر اســکندر پور بــه ترتیب مهران
بهرامی نژاد و اســماعیل صالحی را به عنوان شــهرداران
مناطــق دو و هفت منصوب کــرد و در احکامی جداگانه
عبدالجلیل شــریفی را به عنوان ریاســت سازمان حمل و
نقــل مدیریت بار و دکتر عبدالحمید ناصر پور را به عنوان
مدیر کل امور حقوقی معرفی و منصوب کرد.
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رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز عنوان کرد

رفع مشکل ترافیک نیازمند توسعه حملونقل همگانی و غیرموتوری
رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای اسالمی
نطق
شهر شیراز گفت :به نظر میرســد به این اجماع رسیده باشیم که
رفع مشکل حملونقل و ترافیک کالنشــهرها ،راهی جز توسعه حملونقل
همگانی و غیر موتوری ندارد .نواب قائدی در آغاز نطق پیش از دســتور هفتاد
و یکمین جلســه علنی شــورای پنجم ضمن تبریک زادروز فردوســی شاعر
حماسهسرای ایرانی و گرامیداشــت  ۲۹دیماه روز ملی هوای پاک ،با اظهار
امیدواری از اینکه با همکاری همه ارگانهای دخیل در این موضوع ،شــرایط
زیســتمحیطی شهر شیراز بهبود یابد ،ادامه داد :روز ملی هوای پاک بهانهای
شــد تا نطق پیش از دســتور خود را در رابطه با توسعه حملونقل همگانی و
غیر موتوری ،ضرورتها ،نیازمندیها و کاستیهای موجود در این زمینه ارائه
کنم .در رابطه با ضرورت توســعه حملونقل همگانی و غیر موتوری ،بســیار
صحبت شده اســت و به نظر میرسد همگی به یک اجماع رسیده باشیم که
رفع مشکل حملونقل و ترافیک کالنشــهرها ،راهی جز توسعه حملونقل
همگانی و غیر موتوری نداشته باشد .همچنآنکه تالش سایر کالنشهرهای
کشور و البته سایر شهرهای توسعهیافته و درحالتوسعه دنیا نیز در همین راستا
اســت .بااینحال ،این پرسش در ذهن هر شهروندی ایجاد میشود که منظور
از توسعه حملونقل همگانی و غیرموتوری چیست؟ و چه اقداماتی بایستی در
این راستا انجام داد؟
همچون هر پروژه دیگری ،توســعه حملونقل همگانی و غیر موتوری
نیازمند برنامهریزیهای دقیق ،استفاده از نیروی انسانی متخصص ،پرتالش و
چابک و از همه مهمتر مدیریتی منسجم و پشتکاری مثالزدنی جهت تحقق
برنامهریزیهای صورت گرفته است .بهجز این ،همانطور که سالها اصرار بر
ســاخت پلها و زیرگذرها متعدد در سطح شهر وجود داشت و متأسفانه امروز
شــاهد بروز گرههای ترافیکی در محدوده برخــی از همان پلها و زیرگذرها
هستیم ،اقدام بدون برنامه و مدیریت منسجم در راستای حملونقل همگانی و
غیر موتوری نیز میتواند ما را به سرنوشت مشابهی دچار کرده و بعد از مدتی،
همچنان دستاوردی نداشته باشیم! آفت همه این پروژهها ،سطحینگری ،عدم
جامعنگری و آیندهنگری و ضعف در مدیریت منسجم آنها است .ضعفهای
مذکور تا حدی آنجا میتوانند بحرانزا باشــند که گاه اقدامات صورت گرفته
را که بعض ًا بســیار پرهزینه هســتند ،بیاثر و بیفایده میکنند .در این زمینه،
توجه همهی حضار را به چند عدد مختصر اما بســیار پرمعنا از مطالعات جامع
حملونقل شــهر شیراز در ســالهای  ۱۳۷۸و  ۱۳۹۴جلب میکنم .در سال
 ۱۳۷۸ســرانه ناوگان اتوبوسرانی فعــال در خطوط ،یک اتوبوس به ازای هر
 ۳۰۰۰نفر و ســهم اتوبوسرانی از کل سفرهای شهری در حدود  ۲۶.۵درصد
بوده است .در سال  ۱۳۹۴سرانه ناوگان ،یک اتوبوس به ازای تقریب ًا هر ۲۴۰۰
نفر و ســهم اتوبوسرانی از کل سفرهای شــهری در حدود  ۱۲.۴درصد بوده
است .بهعبارتدیگر ،با وجود توسعه کمی حملونقل همگانی ،میزان استفاده

از آن کاهش چشــمگیری داشته اســت! و این بدان معنا است افزایش سهم
حملونقل همگانی در کنار توســعه کمــی آن ،بهطور قابلتوجهی به ارتقای
کیفیت آن وابسته است.
بااینوجود ،آیا میتوان شــاهد تنــدروی و کندروی ناوگان و آن هم بر
مبنای ســلیقه راننده بود و آنگاه انتظار افزایش
سهم اتوبوسرانی را داشت؟ آیا با همپوشانی زیاد
خطوط با یکدیگر و تقابل و رقابت شــیوههای
مختلــف حملونقل همگانی (متــرو ،اتوبوس
و تاکســی) با یکدیگر ،توقــف اتوبوس در هر
نقطه و خارج از ایســتگاه ،رفتار نامناسب برخی
از رانندگان با شــهروندان ،عدم رعایت نظافت
الزم در برخی از ناوگان و بسیاری دیگر از موارد
میتوان از شهروندان توقع داشت که خودروی
شــخصی خود را کنار بگذارنــد و از حملونقل
همگانی اســتفاده کند؟! اگــر منصفانه قضاوت
کنیم ،پاســخ این ســؤاالت چیزی جز «خیر»
نخواهد بود؛ اما چاره کار کجاست؟
نابسامانی و ناهماهنگی در بین شیوههای
مختلف حملونقل همگانی ،معضلی اســت که
از دیرباز در شهر شــیراز وجود داشته و ازجمله
اولویتهای اصلی کمیســیون عمران ،حملونقل و ترافیک شــورای پنجم
اسالمی شهر نیز بوده است .بر این اساس ،در تاریخ  ۹۶/۱۰/۱۰در کمیسیون
مصوب شــد که معاونت حملونقل با اخذ مشــاور ذیصالح نسبت به انجام
مطالعــه حملونقل همگانــی یکپارچه اقدام نماید که طــی آن هماهنگی و
یکپارچگی الزم بین قطار شــهری و اتوبوس و تاکســی ایجاد خواهد شد .به
علت عدم تحقق ،موضوع در جلسه مورخ  ۹۶/۱۲/۹با شهردار محترم و مدیران
حوزه حملونقل و در جلسات مورخ  ۹۷/۰۱/۲۶و  ۹۷/۰۴/۲۴کمیسیون برای
چندمین بار مطرح و بر انجام ســریع آن تأکید شد؛ اما همچنان این تأکیدها و
تذکرها مؤثر واقع نشد و در تاریخ  ۹۷/۰۵/۰۱در صحن علنی شورا به شهردار
محترم بابت این موضوع تذکر کتبی داده شد که متأسفانه آن نیز تاکنون مؤثر
نبوده اســت .در تاریخ  ۹۷/۰۶/۰۴انجام موضوع و ضرورت و اهمیت آن تذکر
داده شد و یادآوری گردید .در تاریخ  ۹۷/۱۰/۰۸طی نامهای به شهردار محترم
که رونوشت به سایر اعضای محترم شورا نیز ارسال شد ،از عدم انجام موضوع
شکایت شد و خواســتار توضیح در مورد تأخیرهای مکرر به وجود آمده شدم.
همه این تالشها که تقریب ًا حدود  ۱۳ماه طول کشــیده هنوز حتی منجر به
عقد قرارداد با مشاور نیز نشده است.
امروز سؤالی که ذهن من ،سایر اعضای محترم شورا ،بخش خصوصی

و رانندگان زحمتکش اتوبوسرانی و تاکســیرانی و همه شهروندان را به خود
مشــغول کرده این است که بهراســتی علت اینهمه تعلل آن هم در مرحله
عقد قراردادی که شــهردار محترم نیز دستور واگذاری آن را صادر کرده است،
چیســت؟ چرا این موضوع به سرانجام نمیرســد؟! و سؤاالت متعدد دیگری
که به نظر میرسد پاسخ قانعکنندهای برای
آن وجود ندارد .الزم به ذکر است که تحقق
این یکپارچگی سبب ایجاد وضعیت برد ـ برد
میشــود که همگان از آن سود خواهند برد.
با افزایش کیفیت خدمات ،مسافران سیستم
افزایش مییابد که منافع بهرهبرداران ناوگان
و شــرکتهای بخش خصوصــی را تأمین
میکند .از ســویی دیگر ،بــا افزایش تعداد
مســافران و رشــد درآمد بخش خصوصی،
میزان یارانهای که شهرداری پرداخت میکند
کاهش قابلمالحظهای خواهد داشت .عالوه
بر این ،وضعیت کسبوکار ناوگان تاکسیرانی
نیــز با تعریف فرصتهــای جدید و مکمل
خدمــات متــرو و اتوبوس و نــه رقیب آن،
بهبود چشــمگیری مییابد؛ و از همه مهمتر
رضایت شهروندان حاصل میشود .افسوس
که شعارهای زیبای انسانمحوری زیاد سر داده میشود ،اما ارادهای بر تحقق
آنکه اصالح و بهبود کیفیت خدمات حملونقل همگانی نیز یکی از مهمترین
ارکان این شعار محسوب میشود ،وجود ندارد!
اما موضوع دوم نطق امروز ،در رابطه با حملونقل غیر موتوری و بهطور
خاص دوچرخهســواری است .نگاه مترقی در دنیای امروز در حوزه حملونقل،
نگاه و توجه به انسان است و نه وسایلنقلیه .خودروها ابزارهایی هستند برای
رســیدن به هدف اصلی و نه خود هدف .متأســفانه نهتنها شیراز ،بلکه سایر
کالنشــهرهای ایران نیز به معضل خودرومحوری دچار شــدهاند .بهگونهای
که بدون خودرو ،انگار که زندگی شــهری دارای نقص و کمبودی است .اگر
گذشــتههای نهچندان دور خود را به یاد آوریم ،یادمان خواهد آمد که پدران ما
برای رفتن به محل کار از دوچرخه استفاده میکردند؛ خریدها با دوچرخه میشد
و حتی میشــد بهعنوان معلم و دانشآموز به مدرســه رفت و حتی کارمندان
با دوچرخه به اداره میرفتند .چه شــده اســت که امروز اســتفاده از دوچرخه
عجیب به نظر میرســد و در بهترین حالــت از دوچرخه هرازگاهی بهعنوان
تفریح استفاده میکنیم؟ فرهنگ دوچرخهسواری که ما از دست دادهایم ،امروز
در شــهرهای مترقی دنیا بهعنوان یکی از ارزشمندترین سرمایههای آن شهر
محســوب میشود .در برخی از این شــهرها تا  ۴۰درصد از سفرهای کاری و

تحصیلی با دوچرخه انجام میشود!
تصور کنید که این وضعیت در شــیراز وجود میداشــت؛ چقدر شهر ما
زیباتر ،شــهروندان سالمتر و شادابتر و به همان میزان اداره شهر با هزینهای
بهمراتب کمتر انجام میشد .همین آرزو یا به عبارت بهتر ،دغدغه باعث شد که
ما نیز همچون شهرهای مترقی به این سمت حرکت کنیم که گام اول آن نیز با
ایجاد حدود هشت کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه در هسته مرکزی شهر آغاز شده
است .این مسیرها مهمترین نیاز دوچرخهسوار آنکه همان تأمین ایمنی الزم
است را فراهم میآورند و بهزودی نیز امکان ارائه دوچرخه رایگان به شهروندان
نیز فراهم میآید .علت آنکه این اقدام از مرکز شهر شروع شده آن است که هم
تجربیات گذشته در ایجاد این تسهیالت در محدودههای اطراف شهر همچون
بولوار رحمت چندان موفق نبوده و هم آنکه به دلیل وجود کاربریهای جذاب و
تجمع بیشتر سفرها در محدود مرکزی شهر ،پتانسیل استفاده از دوچرخه بسیار
بیشتر از نقاط دیگر است .هرچند که در ادامه و بهتدریج ،این اقدام به سایر معابر
سطح شهر نیز تسری مییابد.
بــه هر صــورت ایجاد این تغییر ممکن اســت ،در ابتــدا برای برخی
شهروندان سخت باشــد و مشکالتی را به وجود آورد ولی باور کنیم که برای
ساختن شهری بهتر و تأمین منافع همگانی ،چارهای جز این تغییرات نداریم و
در این مسیر ،بدون مشارکت شهروندان گرامی و سایر ارگانها همچون پلیس
محترم این مهم عملیاتی نخواهد شد.
با وجود همه اهمیت و ضرورتی که دوچرخهســواری و ترویج فرهنگ
اســتفاده از آن بهعنوان یکی از شــیوههای مؤثر حملونقلی برای شهر دارد،
اما کاســتیهایی نیز در همین فاز اول وجود دارد که بهمنظور اثرگذاری بیشتر
طرح بایستی در اسرع وقت برطرف شود .ازجمله این مشکالت نبود مطالعات
و جزییــات کافی قبل از اجــرای پروژه ،عدم ارائه دوچرخه به شــهروندان و
تأمین زیرســاختهای مربوطه (همچون ایســتگاههای دوچرخه و چرخبندها
و نحوه اســتفاده از کارتبلیت در دریافت دوچرخــه) و همچنین عدم تنظیم
شــیوهنامه مربوط به آن است که تاکنون میبایســت آماده میشد .از سویی
دیگر ،مسیرهای ویژه ایجاد شده همچون نهالی نحیف است که توانمندسازی
آن مســتلزم صیانت از آن است که همکاری مؤثر پلیس محترم در برخورد با
متخلفین و البته استفاده از ابزارهای هوشمند توسط حوزه معاونت حملونقل و
ترافیک جهت نظارت بر آنها را میطلبد .عالوه بر این مسائل ،سرمایهگذارانی
نیز عالقهمند به سرمایهگذاری در این حوزه هستند که در یک مورد نیز منجر
به عقد قرارداد شــده ولی تمایل بر این بوده که کار توســط خود شــهرداری
صورت پذیرد و موضوع قرارداد مذکور تاکنون عملیاتی نشــده است .بنابراین
تحقق این موضوع اهتمام بیشــتر شهردار محترم و معاون محترم حملونقل
و ترافیک را میطلبد .امید اســت که با تالش صادقانه و جدیت ،شهری بهتر
بسازیم.

سیدعبدالرزاق موسوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر شیراز:

علی ناصری عضو شورای اسالمی شهر شیراز خبر داد

کمک به شهرداری ها در بودجه سال  ۹۸دولت دیده نمی شود

سال  98سال خروج کارخانههای آالینده از شیراز است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی
نطق
شهرشــیراز گفت :الیحه بودجه سال  ۹۸دولت نشان
می دهد که جایی برای کمک به شهرداریها در آن دیده نمی شود.
به گزارش خبرنگار شهرراز ،سید عبدالرزاق موسوی درنطق
پیش از دستور جلسه علنی 71ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه
زهرا سالم اهلل علیها و اشاره به تقدیم
الیحه بودجه سال  ۱۳۹۸شهرداری شیراز توسط شهردار
شــیراز ،توضیح داد :بودجه ســند (برنامه) اداره یکساله شهرداری
اســت ،این برنامه مبنای نحوه همکاری شورا و شهرداری در اداره
شــهر برای یکسال است .ما و شهرداری توافق می کنیم که شهر
را بر اســاس و در چارچوب این ســند اداره کنیم ،بنابراین باید این
سند دارای اهمیت زیادی باشد .شــورا و شهرداری نهایت دقت و
کار کارشناســی را در تدوین ،تصویب و اجرای آن بکنند ،در بودجه
نویســی متخصصین این امر اصولی را برمی شــمارند ،این اصول
عبارت است از:
 -۱اصل ساالنه بودن بودجه ،یعنی اینکه بودجه یک پیش
بینی و تخمین درآمد و هزینه اســت ،بنابراین باید دارای محدوده
زمانی باشد .بر این اساس درآمدها و هزینه های عمومی (شهرداری)
برای یکسال مالی بوسیله دولت تأمین می شود .البته این اصل می
تواند بنا به موارد مختلف مانند جنگ  ،بحران اقتصادی. . .
نادیده گرفته شود
 -۲اصل تقدم درآمد بر هزینه :بر اساس این اصل ابتدا باید
میزان درآمد را تخمین و مشــخص ساخت و سپس میزان مواد و
هزینه های عمومی را تعیین کرد.
 -۳اصل تعادل :بین درآمد و هزینه باید تعادل باشد .بدیهی
اســت اگر هزینه ها بیش از درآمد باشــد بودجه با کسری مواجه
می شــود .البته برخی اقتصاددانان معتقد هستند که برای توسعه
اقتصادی باید از سیاســت کسر بودجه استفاده کرد که محل بحث
اینجا نیست.
 -۴اصــل پیش بینی و تقدم :انجــام وظایف عمومی بدون
پیــش بینی قبلی بودجه امکان پذیر نیســت ،زیــرا بدون بودجه
مشخص امور کشور مختل می شود .در اصل بیستم قانون اساسی
آمده است :بودجه هر یک از وزارتخانه ها بید در نیمه آخر هر سال
برای سال بعد تمام شده باشد .در قانون اساسی زمان خاصی برای
تدوین و تصویب پیش بینی نشــده است ،در قانون شوراها مهلت
تقدیم بودجه به شــورا و مهلت تصویب حداکثر آخر اسفندماه هر
سال است.
 -۵اصل وحدت :اصل وحدت بودجه ،موجب حفظ هماهنگی
امور و حفظ شــخصیت حقوقی دولت می باشد و از این طریق به
راحتی می تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد ،شهرداری باید
دارای یک بودجه باشد.
 -۶اصل تمرکز عایدات :کلیه درآمدهای دولت باید به یک
صندوق واریز شــود .تا امکان مدیریت و کنترل هزینه ها بر اساس
مواد بودجه و برنامه وجود داشته باشد.
 -۷اصل جامعیت (کلیت) :کلیه بخش های شهرداری باید
درآمدهای حاصله را بدون کســری به حساب متمرکز واریز کنند،
بر اســاس این اصل کلیه درآمدهای شهرداری باید در سند بودجه
شهرداری پیش بینی شود.

 -۸اصل شــاملیت یا تفصیل :تمام درآمدها و هزینه ها باید
به تفکیک و به صورت جزء و ریز ،تنظیم و تصویب گردد و از پیش
بینی درآمدها و هزینه ها به صورت کلی خودداری شــود .در غیر
اینصورت امکان نظارت و ارزیابی عملکرد شهرداری برای شورا و
نهادهای نظارتی وجود ندارد.
 -۹اصل تخصیص :اعتبارات پیش بینی شده در سند بودجه
باید در همان مواردی هزینه شود که در سند بودجه آمده است .البته
این اصل دارای استثنائاتی است که در سند بودجه سالیانه می آید،
به موجب سند بودجه سال می آید.
 -۱۰اصل انعطــاف پذیری  :این اصل دســتیابی بر اصل
تخصیص است ،با توجه به تخمینی بودن ارقام بودجه ،اجرای اصل

تخصیص در برخی موارد مشکالتی را برای مدیران ایجاد می کند،
بــا اعمال این اصل و اصالح ارقام بودجه در حدودی که شــورا و
قانون اجازه می دهد تا حدی مشکالت بر طرف می شود ،این اصل
در موارد بحرانی و اضطراری بیشتر قابل استفاده و مطلوب است.
 -۱۱اصل شــفافیت :این اصل می گویــد ارقام درآمدها و
هزینــه ها و به اصطالح کدهــای درآمدی و هزینه باید به نحوی
صریح و روشن باشند که امکان ارزیابی را برای شهروندان و عالقه
مندان فراهم کنند و در این جهت شــورا و شهرداری در اصل ۸۱
قانون شــوراها مکلف می شــوند که گزارش درآمدها ،هزینه ها و
بودجه را به اطالع عموم برســانند .بنابراین ما موظف هســتیم در
بررســی و تصویب بودجه این اصل را رعایت کنیم ،این محصول
دانش و تجربه بودجه نویســی است ،اصول مسلم و پذیرفته شده
است .این قواعد این علم است.
نکته بعد اینست :سند بودجه سالیانه برشی از برنامه پنجساله
بودجه شهرداری است  ،در سال قبل و به دلیل آماده نبودن برنامه
پنجساله سوم به تصویب نرسید ،اینک و در هنگامه بررسی الیحه
بودجه برنامه پنجساله تقدیم شورا شده است .ما ملزم هستیم که
ســند بودجه را در چارچوب برنامه پنجســاله بررسی کنیم ،یعنی
اصول برنامه پنجســاله و مواد آن باید در این الیحه متجلی شود
 .این برنامه هفته قبل تقدیم شــورا شده اســت ،بنابراین قبل از
بررســی الیحه بودجه باید این سند بررسی و به تصویب شورای

شــهر برسد .برنامه پنجســاله خود باید در چارچوب برنامه بیست
ساله توسعه شهر تهیه و تدوین شود که متأسفانه و علیرغم اینکه
 ...ماه از زمان انعقاد قرارداد تهیه ســند بیســت ساله می گذرد و
هنوز تدوین این ســند پایان نیافته اســت لیکن به هر صورت ما
مکلف هســتیم اول برنامه پنجساله را مصوب و سپس به بررسی
ســند بودجه  ۹۸بپردازیم  .اگر می خواهیم الیحه بودجه  ۹۸واقع
بینانه به تصویب برســد ،باید الیحه متمم (اصالحیه) بودجه ۹۷
هم بررســی و به تصویب برســد ،زیرا این الیحه به ما می گوید
بودجه سال  ۹۷چقدر واقع بینانه تنظیم شده است ،بنابراین تصویب
الیحه متمم باید در اولویت باشــد ،ما در الیحه بودجه ســال ۹۷
تکالیــف و احکامی را که فکر می کنم  ۱۳۵تکلیف بوده اســت
آورده بودیم .شــهرداری مکلف بوده است آنها را انجام دهد ،امروز
گــزارش را از تکالیف بودجه در اختیــار داریم  ،گزارش به ما می
گوید در انجام این تکالیف شهرداری موفق نبوده است ،اینکه چرا
موفق نبوده اســت دوستان در شهرداری باید پاسخ دهند ،میزان و
درصد پیشرفت در اختیار است بنابراین در بررسی الیحه بودجه باید
این احکام را مورد توجه قرار دهیم و علت عدم توفیق مشــخص
شــود ،این مواد را باید به دقت توجــه کنیم ،ما نمی توانیم دوباره
احکامی را در الیحه بودجه تصویب کنیم و اجرا نشود  ،شهرداری
باید پاســخ دهد ،همانطور که گفته شد ما در سند بودجه موظف
هستیم ،اصولی را در تعریف بودجه رعایت کنیم ،اینها اصول بودجه
نویسی اســت .در خود بودجه باید عالوه بر توجه به احکام برنامه
پنجســاله  ،منابع درآمدی و هزینه ای را بررســی کنیم ،آیا درآمد
پیش بینی شده محقق خواهد داشت .بخش درآمدی بودجه امسال
با محدودیتهای بیشتری مواجه است .الیحه بودجه سال  ۹۸دولت
نشــان می دهد که جایی برای کمک به شــهرداریها در آن دیده
نمی شود ،درآمد ناشی از ارزش افزوده قطع ًا کاهش خواهد داشت.
عمده منابع مالی شــهرداری از محل عوارض است ،ارقام بدست
آمده از کدهای درآمدی نشان می دهد وضعیت خوبی قابل پیش
بینی نیســت ،به عالوه بخش های مختلــف جامعه و اصناف به
دنبال آن هســتند که به نوعی از پرداخت عوارض معاف شوند و
صدور پروانه های ساخت نشان می دهد .پس درآمدها کاهش می
یابد ،از طرفی حداقل بیست درصد حقوق و دستمزد در شهرداری
افزایش خواهد داشت ،عددی نزدیک به یکصد میلیارد تومان باید
به حقوق و دســتمزد اختصاص یابد ،اینها واقعیت های این بودجه
اســت .در چنین شرایطی او ًال اعضای شورا باید با اولویت دادن به
بررســی برنامه پنجساله و الیحه بودجه و برگزاری جلسات منظم
پیشنهادهای کارشناسی در تصویب بودجه واقع بینانه تالش کنند
و در این جهت و قبل از رسیدگی به جزییات کلیات الیحه باید در
صحن به شور گذاشته شود و در صورت تصویب در کمیسیونها به
جزییات رسیدگی شود.
 -۱شــهرداری و شــورا اولویتهای خــود را در برنامه های
عمرانی مشخص کند -۲/.کمیسیونهای تخصصی نگاه بخشی را
از بودجه ســلب و به وحدت بودجه توجــه کنند -۳/.همایش و یا
نشســتی با بخش های مختلف شهری ،اصناف و مشاغل برگزار و
از کمک آنها اســتفاده شود -۴/.شهرداری به صورت شفاف موارد
کاهش هزینه ها و صرفه جویی را در بودجه مشــخص کند -۵/.از
منابع موجود حداکثر استفاده شود.

عضو کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات
نطق
شهری شورای اسالمی شهر شیراز گفت :بر اساس اعالم
مســئوالن سازمان محیطزیست فارس ســال  ۹۸افق نهایی برای
خروج کارخانههای یاد شــده اســت .علی ناصری که نطق پیش از
دستور خود در جلسه علنی  71شورای پنجم را با تسلیت فرارسیدن
ایام غمبار فاطمیه آغاز کرده بود ،در ادامه با یادآوری مناســبت روز
هوای پاک افزود :آلودگی هوا از مهمترین مشکالت زیستمحیطی
اســت که سالمت انســانها را تهدید میکند و آن زاییده گسترش
شهرنشینی و توسعه فعالیتهای صنعتی بدون استاندارد و مالحظات
زیستمحیطی است .در اینجا الزم است به اوج رسیدن آلودگی هوا
در شــهر شیراز حدود دو دهه پیش اشاره کنم که با آغاز فصل پاییز،
هوای شیراز چنان آلوده میشد که اولیا دانش آموزان ترجیح میدادند
فرزندانشان را در منزل نگهدارند اما این مشکل با مطالبهگری انجمن
دوستداران محیطزیست موجب شــد مدیران استانی وقت سازمان
محیطزیست با برنامهریزی و نیز همراهی کلیه دستگاهها و همراهی
شهروندان ،این مشکل تا حدودی کنترل شده و امروز میتوان گفت
که در بین کالنشــهرها ،شیراز بهعنوان هشتمین کالنشهر آلوده
کشور به خاطر توسعه سریع با مسئله آلودگی هوا مواجه است.
شاخص اســتاندارد آلودگی هوا ( )PSIوضعیت آلودگی هوا را
ازنظر بهداشتی یا خطرناک بودن تعیین میکند .شاخص کیفیت هوا
 AQIنیز کیفیت هوا را در شــش دسته قرار میدهد که عبارتاند از:
 .۱خوب  .۲متوسط  .۳ناسالم برای گروه حساس  .۴ناسالم  .۵بسیار
ناسالم و  .۶خطرناک سطحی؛ که مسئوالن شهری باید نظارت کنند
خصوص ًا شورای شهر شــیراز بهواسطه مسئولیت ذاتی در خصوص
نظارتی که بر عهده دارد ،آن است که کیفیت هوا نباید از سطح سه
یا همان ناسالم برای گروههای حساس پایینتر بیاید .بعضی از افراد
گروههای حساس ممکن است اثرات بهداشتی خاصی را تجربه کنند.
برای مثال شهروندانی که دارای بیماری ریوی هستند نسبت به عموم
مردم خطرات بیشتری را متحمل میشوند و بهتبع افرادی که بیماری
ریوی و قلبی دارند خطر بیشتری را از مواجهه با ذرات معلق متحمل
خواهند شــد .اما آنچه باید به آن متذکر شــوم آن است که در حال
حاضر هوای کالنشهر شــیراز خوب اما شکننده است که میطلبد
تمام ارگانها و ســازمانهای دولتی ،غیردولتی و بخش خصوصی
نسبت به حفظ شرایط مطلوب و ارتقاء وضعیت موجود تالش کنند.
با درنظر گرفتن اهمیت آلودگی هوا در ســامت انسان ،پیشبینی
شــاخص آلودگی میتواند کمک مؤثری بــرای تصمیمگیریهای
آینده باشد .آلودگی هوای شهر شیراز نشئتگرفته از غلظت گازهای
آالینده دیاکسید کربن ،اکســیدهای ازت ،گردوغبار ،ذرات معلق،
هیدروکربنها و اکســیدهای گوگرد ناشی از وسایل نقلیه موتوری،
صنایع و نیز مصرف سوخت در بخشهای مختلف است.
از یکسو صنایع آلودهکننده در آلودگی هوای شهر شیراز نقش
دارند کــه مهمترین آنها ،کارخانه ســیمان ،کارخانه روغن نباتی،
کارخانه الستیکسازی و دیگر کارخانههای آالینده ،منابع خانگی و
تجاری میباشند که با توجه به سابقه برنامهریزی و تمدید چندینباره
برای خروج آنها از شــهر شیراز با لحاظ حفظ نیروهای شاغل این
واحدهای صنعتی ،هرچه سریعتر و بر اساس برنامه از پیش تعیینشده
الزم اســت صورت گیرد که بر اســاس اعالم مســئوالن سازمان
محیطزیست فارس ســال  ۹۸افق نهایی برای خروج کارخانههای

یاد شده است .از سوی دیگر بیش از  ۷۵درصد آلودگی هوا ناشی از
احتراق ســوخت در وسایل نقلیه موتوری ۲۲ ،درصد از آن مربوط به
خودروهای فرسوده این شهر است .هوا ازنظر میزان مونوکسید کربن
و ذرات معلــق از حد مجاز آلودهتر اســت که عامل اصلی ایجاد آن
ترافیک و تردد خودروهاســت .خودروها حدود  ۸۵۰۰۰لیتر بنزین و
 ۱۵۰۰۰لیتر گازوییل مصرف کرده که حدود  ۳۲تن مونوکسید کربن
و سه تُن هیدروکربنها و هشت دهم تن اکسیدهای نیتروژن تولید
مینمایند؛ که میزان آالیندهها در بعضی روزها بیشتر از حد مجاز است
و غلظت گردوغبار در ماههای فصل تابستان بیشتر است .مسئوالن
شهرداری سهم حملونقل عمومی همگانی در سال  ۸۴را حدود ۲۶
درصد عنوان میکنند که اکنون این سهم به  ۱۳درصد کاهش یافته
است و این موضوع نشان میدهد که خودروهای شخصی جایگزین
اتوبوس و حملونقل عمومی شدهاند .اگر ما قدری با مردم در استفاده
از وسایل نقلیه عمومی همراه شویم دلیل این عدم استقبال مردم را با
اینکه اتوبوسهای جدید در مدار خدماترسانی قرا گرفته است متوجه
خواهیم شد؛ که از آن جمله میتوان به عدم سرویسدهی مناسب و
منظم بر اساس ساعت مشخص در ایستگاهها ،عدم وضعیت نظافت
مطلوب ،عدم سیاستگذاری مناسب بر اساس معیار مشتریمداری
بر مبنای قیمتگذاری نرخ بلیت اتوبوسها ازجمله تفاوت و فاصلهدار
نقدی این قیمتگذاریهاست.
شدن فاحش بین مبلغ کارتی و مبلغ ِ
در پایــان اذعان میدارم برای کاهش آالیندهها الزم اســت
برنامهریزیهای مناســب و اقدامات جدی صورت گیرد که ازجمله
گازسوز کردن خودروها ،تقویت سیســتم حملونقل عمومی مانند
اتوبوس ،مترو و تشــویق مردم به اســتفاده از وسایل نقلیه عمومی
با مناسبسازی وضعیت آنان مانند اســقاط خودروهای مستهلک،
گسترش سیستم معاینه فنی خودروها ،حفظ باغهای شیراز ،جلوگیری
از تغییر کاربری باغها ،اعطای حقابه تاالبها و کنترل کشــاورزی
بیرویه راهکارهایی اســت که برای حفاظت از آبوهوا در شیراز را
میتوان نام برد .همچنین مناطق صنعتی بایســتی بهگونهای تعیین
شود که آلودگی ناشی از آنها توسط باد به درون شهر منتقل نشود.
در همینجا الزم میدانم از همکاری مدیران کارخانه ریشمک و کلیه
مســئوالنی که در جهت خروج کامل ایــن کارخانه کمک کردند و
همت به خرج دادند تقدیر و تشکر کنم.
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رئیس شورای اسالمی شهر شیراز:

نظام برنامه ریزی در شهرداری شیراز به روز شود
گرفت.دســتغیب افزود :توجه به متد و شیوههای نوین برنامه
ریــزی ،الگو برداری از دانش کشــورهای توســعه یافته و به
کارگیری مشاوران توانمند و صاحب نام بین المللی میتواند
نگرش برنامه ریزی در شهرداری شیراز را به روز کند.
دستغیب در بخش دیگری از صحبتهای خود به وجود
ســرمایه انسانی متخصص در شهرداری شــیراز اشاره کرد و
گفت :تخصص این ســرمایه انســانی باید همواره به روز نگه
داشته شود و منابع انسانی همواره توانمندی خود را با دانش
روز بازســازی کند .وی شایسته ساالری را ضرورت موفقیت
هر سازمانی دانست و گفت :نظام ارزیابی در شهرداری شیراز
با واقعیات موجود خیلی فاصلــه دارد و حوزه معاونت برنامه

رئیس شــورای اسالمی شــهر شــیراز از حوزه معاونت
برنامهریزی شــهرداری شیراز و ادارههای کل تابعه آن بازدید
کرد.
«ســیداحمدرضا دســتغیب» در دیدار با معاون برنامه
ریزی شــهرداری شیراز و مدیران کل تابعه ،به اهمیت برنامه
ریزی در مدیریت کالن شــهری اشــاره کــرد و گفت :حوزه
معاونت برنامه ریزی ،مغز سازمان شهرداری و مرکز راهبردی
سازمان است.
وی ادامــه داد :اگر مســیر حرکت برای ســازمانی مثل
شــهرداری به خوبی درک نشــده و برای آن برنامه متناسب
تنظیم نشده باشد ،حتما آشفتگی شهر و سازمان را فرا خواهد

ریزی بایــد تالش کند نظــام ارزیابی عملکرد متناســب با
ماموریتهای سازمانی شهرداری تعریف و اجرا کند.
وی ادامه داد :به نظر میرســد نرخ بهرهوری ســرمایه
انســانی در شهرداری شیراز متناســب با تخصصها و تعداد
پرســنل نباشــد و از ایــن رو اصالح برخی شــرح وظایف و
ساختارها ضروری به نظر میرسد.
در این دیدار ابوالقاســم ابراهیمی معــاون برنامه ریزی
شــهردار ،داریوش ستایشگر مدیرکل نوسازی و تحول اداری،
لیال کاظمی مدیرکل توسعه سرمایه انسانی و راضی مدیرکل
بودجه شــهرداری شیراز گزارشــی از وضعیت عملکرد حوزه
خود ارائه کردند.

[ [ [
رئیس کمیسیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک:

با اجرای پروژه بزرگراه مولوی ،شاهد پیشرفت هرچه بیشتر شرق شیراز خواهیم بود

عضو شورای اسالمی شهر شیراز خواستار شد

[ [ [

رئیس کمیســیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شــورای
اسالمی شهرشــیراز با بیان اینکه پروژه بزرگراه مولوی یکی از
پروژه های اولویت دارشــورای شــهر و شهرداریست ،گفت :با
اجرای این پروژه شــاهد تغییرات خوبی در حوزه شهرسازی و
توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر شرق شیراز خواهیم بود.
نواب قائدی در هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون عمران،
حمل و نقل و ترافیک شورای شهر ،پروژه بزرگراه مولوی را یکی
از پروژه های مهم شهرداری شیرازجهت ایجاد رینگ پیرامونی
از شــرق به شمال شیراز برشمرد و با اذعان به اینکه این پروژه
در حدفاصل بلوار خلیج فارس تا بلوار رسول اعظم(ص) در حال
احداث اســت ،گفت :تکمیل رینگ پیرامونی شــهر ،تسهیل در
عبور و مرور ،کاهش بار ترافیکی نقاطی چون ،میدان اهلل ،میدان

شــیرودی ،بلوارفرصت شــیرازی ،خیابان شــهید دوران ،چهار
راه شــریف آباد و بلوار تخت جمشید ،توسعه محدوده شهری،
جلوگیری از ورود ترافیک به هسته مرکزی شهرو کوتاه نمودن
زمان مسافرت درون شــهری ،ازجمله اهداف اجرای این پروژه
می باشــند.رئیس کمیســیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک با
اشاره به مشخصات فنی پروژه بزرگراه مولوی ،گفت :این پروژه
به طول حدود  6کیلومتر و عرض  80متر در حال اجراســت که
در احداث آن ،دو باند  14متری برای قسمت تندرو و دو باند 8
متری برای کندرو این پروژه در نظر گرفته شده ،که برای مسیر
دوچرخه ســواری و پیاده رو نیز به ترتیب دو باند 2و نیم متری
و  6متری در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد :دو باند  5متری نیز به حریم سبز این پروژه

شهرداری شیراز برای حفظ زیست محیطی
دریاچه پارک فروزان برنامه ارائه کند

عضــو شــورای
اسالمی شــهر شیراز
خواســتار تــاش
بــرای حفــظ دریاچه
پارک فــروزان و رفع
آلودگیهای زیســت
محیطی آن شد.
«ســیروس پاک
فطــرت» با انتقــاد ازرونــد اجرایی
فعالیتهــا درشــهرداری گفــت:
شهرداری شیراز وظیفه تصمیم سازی
و شورای اسالمی شهر وظیفه تصمیم
گیری دارد این درحالیست که اکنون
این روند جابجا شده است.
عضو شورای اسالمی شهر شیراز

با اشــاره به برگزاری
مسابقه ماهیگیری در
دریاچه پــارک فروزان
در گذشته ،بر ضرورت
حفظ دریاچــه پارک
فــروزان به عنوان تنها
دریاچه موجود در شهر
تاکید کرد.
وی بــا انتقاد از رونــد فعالیت
مجموعــه شــهرداری در راســتای
رفع مشــکالت این دریاچــه افزود:
مجموعــه شــهرداری بایدبــا ارائه
پیشــنهادات و اقدامــات موثــر از
خشک شــدن این دریاچه جلوگیری
کند.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر:

اختصاص داده شده است.
عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورای شهرشیراز همچنین
به وضعیت اجرایی این پروژه اشــاره کرد و افزود :فاز اول پروژه
بزرگــراه مولوی حدفاصل بلوار خلیج فارس تــا بلوار والیت به
طول  800متر توســط ســازمان عمــران و بازآفرینی فضاهای
شــهری شهرداری شــیراز اجرا شده اســت و به زودی به بهره
برداری می رســد و بخش دیگــری از آن یعنی حد فاصل بلوار
والیــت و خیابان مرصاد نیز به طول  1800متر در حال تملک
است.
قائدی ادامــه داد :عملیات عمرانی ایــن پروژه حد فاصل
بلواراتحاد تا پل مولوی نیزبه طول  700متر توســط شهرداری
منطقه انجام شــده اســت که  700متر دیگــر از پروژه یعنی

حدفاصل خیابان مرصاد و بلوار اتحاد نیز توسط سازمان عمران
و باز آفرینی فضاهای شهری در دست اجراست.
نواب قائدی افزود :پــروژه بزرگراه مولوی چند تقاطع غیر
همســطح در مسیر خود دارد ،که تقاطع های شماره  1و  2آن،
بر فراز رودخانه خشک در حال اجراست.
عضو شــورای اسالمی شــهر شــیراز در پایان با بیان این
مطلب که تکمیل و بهره برداری از پروژه های شهری در اولویت
کاری شورای شهر و شــهرداری قرار دارد ،خاطرنشان کرد :در
این راستا شهرداری شــیراز از تمامی ظرفیتها و پتانسیل های
موجود اســتفاده می کند تا پروژه های شــهری را در یک بازه
زمانی مناســب و کیفیت خوب اجرا و تقدیم شــهروندان فهیم
نماید.

 ۶۰۰راهنمای گردشگری و تورگردان
در شیراز گرد هم میآیند

بررســی طراحی هویت بصری شــهر شیراز در
دســتور کار کمیسیون گردشگری شورای شهر شیراز
قــرار گرفت« .ســولماز دهقانی» رئیس کمیســیون
گردشگری شورای شهر شــیراز با انتقاد از نبود شعار
ویژه شهر شــیراز گفت :مقرر شد شهرداری شیراز در
مدت یک ماه نسبت به تعیین سازو کار هویت بصری
شهر شیرازاقدام کند.
رئیس کمیسیون گردشــگری و زیارت شورای
اسالمی شهر شــیراز از برگزاری دوازدهمین نشست
راهنمایان گردشــگری در شــیراز خبر داد و افزود :بیش از  ۶۰۰نفر از راهنمایان گردشگری
کشور در این نشست چهار روزه که از ۳۰بهمن اغاز می شود شرکت میکنند.
عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شیرازگفت :برگزاری تورهای درون و برون شهری
به منظور اشــنایی راهنمایان گردشگری کشور با پتانســیلهای کمتر شناخته شده شیراز و
برگزاری برنامه های فرهنگی از جمله برنامه های این همایش اســت .دهقانی افزود :برگزاری
این رویداد تاثیر بسزایی در رونق گردشگری شهر شیراز خواهد داشت.
وی از بررســی ایجاد باغ موزهی موســیقی ایرانی و باغ کودکان در کمیسیون خبر داد
وافزود :مقرر شد اداره مطالعات طراحی شهری شهرداری گزارش جامعی از این طرح ها را در
کمیسیون ارائه کند.
دهقانی افزود :در شــهر شیراز محیطی امن برای آموزش و تفریح کودکان وجود ندارد.
وی ادامه داد :به دلیل کمبود فضای فرهنگی ویژه کودکان در شــرق شــیراز  ،ایجاد این باغ
در منطقه  ۷شــهرداری میتواند جذابیت ویژهای برای کودکان داشته باشد و کودکان از همه
مناطق به این مکان امده و همراه با تفریح ،اموزش ببینند.
وی با بیان اینکه داســتانهای کودکانه درقالب یک باغ به تصویر کشیده می شود افزود:
وجود ایستگاههای کتابخوانی ،استقرار مبلمان و المان ویژه کودکان ،روایت داستان کودکان از
ویژگی های این باغ است .دهقانی خاطر نشان کرد :با برنامه ریزی مناسب میتوان داستانهای
کتاب درســی ســالهای گذشــته را نیز در این باغ در نظر گرفت تا ضمن کسب مهارت برای
کودکان ،برای بزرگترها نیز تجدید خاطره باشد.

ساماندهی دفاتر وکال و پزشکان
در شیراز کار آسانی نیست

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استانها و
عضو شورای شهر شیراز با تصریح اینکه ساماندهی دفاتر وکال و
پزشکان در شیراز کار آسانی نیست ،گفت :این کار در سطح ملی
مطرح است و به دلیل حواشی آن به بررسی دقیق و کارشناسانه
نیاز دارد  .ســیدعبدالرزاق موسوی با اشاره به طرح ساماندهی
دفاتــر وکال ،پزشــکان و دیگر حرفههایی کــه در کاربریهای
مسکونی در سطح شــهرها در حال فعالیت هستند ،گفت :این
طرح توسط شــورای عالی استانها تهیه و پس از اعالم وصول
در مجلس ،هماینک در کمیسیونهای مربوطه در حال بررسی
اســت  .وی ادامه داد :ســاماندهی مکانهای فعالیت شغلهای
مختلف از گذشــته وجود داشــته اما واقعیت این است که کار
آسانی نیست و در حاشیه آن مباحثی ایجاد میشود .
به گفته موسوی تاکنون در شورای شهر شیراز بحثی مبنی
بر ســاماندهی دفاتر وکال و پزشکان مطرح نشده است ،چرا که
کار آســانی نیست و ضمن حفظ حقوق مربوطه باید ساماندهی
هم در دستور کار قرار گیرد .

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر شیراز:

افزایش عوارض وقتی عادالنه است
که هزینه کرد آن نیز از نظر مردم عادالنه باشد

الیحه یــک فوریتی شــهرداری
شیراز مبنی بر جدول یک درصد قیمت
فروش هرمترمربع زمیــن( ،)Bجدول
فروش هرمتــر مربــع اپارتمان()BP
وجــدول قیمت هرمترمربــع خدمات
تجاری مالک عمل سال  ۹۸در صحن
علنی شورای شهر به تصویب رسید .با
تصویب این الیحه به شــهرداری اجازه
داده میشود برابر جدول پیوست نسبت
به محاســبه و دریافت عوارض اقدام کنند« .سینا بنی
زمانی» رئیس کمیســیون اقتصاد و ســرمایه گذاری
شورای اسالمی شهر شیراز در این باره گفت :مقرر شد
جهت انتخاب هیات کارشناســی به منظور تعیین  Bو
 BPدر ســال آینده با شورای شهر مشورت شود تا در

بررسی الیحه واگذاری سراهای محله
به سمنها در شورا

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شــورای اسالمی شــهر شــیراز از بررسی
الیحه واگذاری ســراهای محله به سمنها
خبر داد .احمــد تنوری گفت :پیشــنهاد
ساماندهی و تجمیع امور اجتماعی شهر در
نحوه مدیریت ســازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شهرداری مستند به بندهای ماده
 ۴اساسنامه ســازمان در حوزه آسیبهای
اجتماعــی در کمیســیون فرهنگــی و
اجتماعی شورای شهر شیراز بررسی شد.
وی افــزود :بــا توجه به اســاسنامه
ســازمان فرهنگــی و شــرح وظایفی که
در حــوزه آســیبهای اجتماعــی تعریف
شده اســت مقرر شــد معاونت اجرایی و
خدمات شــهری به همراه رئیس سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شــهرداری
ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجام شــده
در حوزه آســیبهای اجتماعی در جلسه
آتی کمیسیون ،پیشــنهادهای خود را نیز
بهمنظــور تفکیک وظایف دو حــوزه ارائه
دهند.
رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشــی شــورای اسالمی شــهر شیراز
با اشــاره به پیشــنهاد شــهرداری مبنی
بــر واگــذاری مدیریت ســرای محلههای
شــیراز به ســازمانهای مردمنهاد افزود:
در صورت تصویب شــورا ،نخستین بار در

کشور برونسپاری سرای محلهها در شیراز
اجرایی خواهد شــد .وی افزود :در راستای
جذب مشارکت مردمی و جلوگیری از ورود
نیروی جدید به شــهرداری برای مدیریت
این سراها ،فهرستی از سمنهای فعال در
اســتانداری ،فرمانداری ،نیروی انتظامی و
اداره ورزش و جوانان دریافت شده است که
با ارزیابــی رزومه آنها ،در صورت تصویب
در صحن علنی ،مدیریت ســرای محلهها
برونسپاری و به آنها واگذار میشود.
تنوری ادامه داد :در صورت واگذاری
مدیریت ،این ســمنها موظفانــد برنامه
ســاالنه خود را به ســازمان فرهنگی ارائه
دهنــد تا پــس از تصویب در کمیســیون
فرهنگی شورا در ســرای محلهها اجرایی
شود.
وی خاطرنشــان کرد :مقرر شــد دو
کمیتــهی تخصصی تشــکلهای مدنی و
اجتماعــی کمیســیون فرهنگی شــورا به
بررســی این پیشــنهاد پرداخته و نتیجه
حاصله را به کمیسیون ارائه دهند .تنوری
همچنین درگذشــت بیژن ســمندر را به
جامعه هنری و ادبی و درگذشــت آیتاهلل
حاج شــیخ عبدالکریم حقیقت را به مردم
اســتان فارس تسلیت گفت و از تهیه طرح
بزرگداشت مشــاهیر حوزه فرهنگی شهر
شیراز در کمیسیون خبر داد.

مورد توانایی و سالمت هیات کارشناسی
اطمینان حاصل شــود .وی ادامه داد:
همچنین از شــهرداری خواسته شد تا
کارشناســان تنها به ارائه ارقام کفایت
نکنند و روش بررســی و روند محاسبه
را نیز ارائه کنند.بنی زمانی خاطر نشان
کرد :به دلیل روند تورمی که در کشور
وجود دارد قیمت Bو  BPنیز هر سال
افزایــش مییابد اما باالبــردن قیمتها
وقتی عادالنه است که هزینه کردن عوارض دریافتی از
مردم نیز عادالنه باشد .عضو شورای اسالمی شهر شیراز
افزود :بارها از شهرداری خواســتهایم تا برنامهای برای
کاهش هزینه خود ارائه دهد تا مردم با رغبت بیشتری
نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر:

بازآفرینی محور زندیه
از اولویتهای شورای پنجم است

رئیس کمیســیون شهرسازی و معماری
شورای اسالمی شهر شــیراز گفت :بازآفرینی
محور زندیه یکی از رویکردهای مهم شــورای
پنحم است.
«نــوذر امامــی» رئیــس کمیســیون
شهرســازی و معماری شــورای اسالمی شهر
شــیراز گفت :بررســی تکالیف بودجه ۱۳۹۷
شــهرداری(حوزه معاونت شهر ســازی و اداره
حوزه استحفاظی باغهای قصردشت) در دستور
کار این کمیســیون قرار گرفته است .رئیس کمیسیون معماری و شهر سازی شورای
شهر شیراز گفت :یکی از رویکردهای شورای پنجم بازآفرینی محور زند است که مقرر
شــد مشــاور طرح گزارش جامعی از اجرای این طرح در کمیسیون ارائه دهد .وی با
اشاره به بهســازی و زیبا سازی سطح شهر در تکالیف بودجه شهرسازی افزود :مقرر
شد معاونت شهر سازی با هماهنگی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری نسبت
به تهیه طرح جامع سیما و منظر شهری اقدام کند .امامی افزود :در راستای بهسازی
مبلمان شهری ،پس از بررسی مشاوران ،جانمایی  ۱۰۰نقطه از شهر که قابلیت المان
گذاری دارد ،مشــخص شد .وی ادامه داد :مقرر شد معاونت شهرسازی گزارش کامل
از تکالیف بودجه  ۹۷را به کمیســیون ارائه دهد تا پس از بررسی کارشناسی ،نتیجه
برای تصویب به صحن علنی شــورا ارجاع شــود .عضو شورای اسالمی شهر شیراز از
بررسی الیحه پیشنهادی شهرداری مبنی بر عوارض صدور پروانه ساختمانی ،عوارض
تراکم ســاختمانی ،عوارض تجاری و غیر مسکونی در کمیســیون خبر داد و افزود:
کلیــات این الیحه پــس از اصالحاتی تصویب و به صحن علنی ارجاع شــورا خواهد
شد.
امامی خاطر نشــان کرد :تجویز واگذاری منافع قسمتی از فضای تحتانی معبر
عمومی واقع در میدان ابوالکالم به هتل رویال در کمیســیون بررســی شــد .وی بر
طراحی نقشههای مناســب و در مقیاس انسانی در این معبر تاکید کرد و افزود :این
الیحه با در نظر گرفتن فضای فوقانی در کمیسیون تصویب شد.
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شهردار شیراز در اجالس سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان کشور از تدوین بسته پیشنهادی برای تحرکبخش مسکن خبر داد

مدیریت شهری به دنبال رونق بازار مسکن شیراز

،،

شهرداری شیراز با
تسهیل در صدور
پروانههای ساختمانی و
ارائه بستههای تشویقی
که منجر به رونق دوباره
حوزه مسکن میشود در
کنار انبوهسازان است و
تسهیل و تسریع در روند
صدور پروانه ساخت و
پایان کار را بهعنوان یک
اولویت مهم دنبال میکند

مصوبات شــورای شــهر برای تســهیل فضای
سرمایهگذاری
بنیزمانی با اشاره به چند مصوبه مهم شورا برای تسهیل
فضای ســرمایهگذاری در شهر شیراز خاطرنشان کرد :در گام
اول ما مصوبهای با عنوان باشگاه مشتریان دائم و خوشحساب
شهرداری شیراز داریم که خالصه آن این است که سازندگان
بر اساس مراوده با شــهرداری امتیازبندی میشوند و به آنان
امتیازات ویــژهای تعلق میگیرد که ازجملــهی آن امتیازات
ســهولت در صدور پروانه و تخفیف عوارض است .این عضو
شورا اضافه کرد :قســمت دوم این مصوبات تخفیف عوارض
ساختوساز اســت و متعاقب آن امکان تقسیط بخشی از این
عوارض است که مصوبه جدید شورا به شهرداری اجازه میدهد
کارت اوراق بستانکاری با سود ویژهای مخصوص سازندگان در
عرصه شهری شیراز صادر کند .مجموع این سه مصوبه انتظار
داریم فضای ساختوساز در شهر شیراز را بهبود بخشد و شاهد
افزایش فعالیت این دسته از فعالین اقتصادی باشیم.

،،
حیدر اســکندرپور ادامــه داد :با نگاهی به نقشــههای
دهههای مختلف شهرها و مقایسه آنها میتوان دریافت که
تفکر کسب درآمد از طریق شهر چه خسارتی به آن زده است و
طی سالها مجموعه مدیریت شهری را وادار به تغییر کاربری،
تغییــر و فروش ضابطه کرده اســت .وی راهحل برونرفت از
این شرایط و نجات شــیراز و سایر کالنشهرها از تخریب و
دخالت بیشــتر را تعریف درآمد پایدار در بودجه عمومی کشور
برای شهرداریها و افزایش سرمایهگذاری در شهرها دانست
و افزود :هماکنون الیحه اختصاص عوارض به شــهرداریها
در کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی موردبحث
و بررســی اســت که در صورت تصویــب  ۵۰درصد درآمد
شهرداریها از محل درآمدهای پایدار کسب خواهد شد .شهردار
شیراز با انتقاد از رویکرد پیشــین سرمایهگذاری در مجموعه
مدیریت شهری گفت :طی سالهای گذشته شهرداری شیراز
با اخذ تســهیالت بانکی و فروش اوراق مشــارکت ،اقدام به
مشارکت و سرمایهگذاری در بخش ساختوساز کرده که این
رویکرد به علت ایجاد رقابت بین شهرداری و بخش خصوصی
و افزایش هزینه تمامشده ساختوساز برای شهرداری به دلیل
بوروکراسی اداری مناسب نبوده است.

،،

طی سالهای گذشته
شهرداری شیراز با اخذ
تسهیالت بانکی و فروش
اوراق مشارکت ،اقدام به
مشارکت و سرمایهگذاری
در بخش ساختوساز
کرده که این رویکرد
به علت ایجاد رقابت
بین شهرداری و بخش
خصوصی و افزایش هزینه
تمامشده ساختوساز
برای شهرداری مناسب
نبوده است

،،

،،

اگر بخش خصوصی
این آمادگی را داشته
باشد که وارد فاز
بهرهبرداری ـ که
مشهورترین آنها
بی.او.تی است ـ شود،
فرصتهای بسیاری
داریم که میتواند
در قالب حقوقی و
قالبهای اعم از
شرکتی و قراردادی
منعقد شود

،،

مهشیدالسادات مظلوم ـ حسین مالکی
هفته گذشــته اجالس سراسری انبوهسازان مسکن و
ساختمان بهعنوان بزرگترین رویداد صنعت ساختمان کشور با
حضور با حضور بیش از  250نفر از انبوهسازان ،سرمایهگذاران
و صاحبنظران این حوزه با شعار «شیراز؛ کهن شهر گذشته،
آرمانشهر آینده» برگزار شد .شــهردار شیراز در این اجالس
اعالم کرد :شهرداری شیراز بسته پیشنهادی تخفیف عوارض
و تشویق ســرمایهگذاری را بهمنظور تحرک بخشی به حوزه
مسکن ارائه داده است .حیدر اسکندرپور با بیان اینکه بر اساس
این بسته اوراق بستانکاری همراه با اختصاص سود روزشمار و
تخفیف نقدی به سرمایهگذاران و فعاالن صنعت ساختوساز
تعلق میگیرد ،گفت :افرادی که از این بسته پیشنهادی استفاده
کنند در مجموع شامل حدود  ۴۵تا  ۵۰درصد تخفیف عوارض
ساختمانی میشوند .این بســته پیشنهادی منجر به رونق در
بخش مســکن شهر شیراز میشــود و فرصتی مناسب برای
انبوهســازان و ســرمایهگذاران در حوزه ساختوساز را فراهم
میکند .وی با اشــاره به اینکه شیراز ظرفیت تحرک بخشی
به بخش مســکن را دارد ،افزود :ازایــنرو مجموعه مدیریت
شــهری در تالش است با ارائه بســتههای تشویقی به حوزه
مسکن تحرک و پویایی دهد .حیدر اسکندرپور در این اجالس
عملیات اجرایی  ۱۰پروژه شاخص و انسانمحور
تأکید کرد :شهرداری شیراز با تســهیل در صدور پروانههای
آغاز خواهد شد
ساختمانی و ارائه بستههای تشویقی که منجر به رونق دوباره
حیدر اسکندرپور با تأکید بر اینکه فروش اوراق مشارکت
حوزه مســکن میشود در کنار انبوهســازان است و تسهیل و
برای ساختوساز و ســرمایهگذاری در این حوزه خاتمه یافته
تسریع در روند صدور پروانه ساخت و پایان کار را بهعنوان یک
اســت ،افزود :در رویکرد جدید بههیچعنــوان تمایل نداریم
اولویت مهم دنبال میکند.
شهرداری وارد حوزه ساختوســاز شود بلکه نقش شهرداری
باید سیاســتگذاری و تســهیلگری در این حوزه باشد .وی با
استقرار شــهرداری الکترونیک راهکاری اساسی
بیان اینکه شــهرداری تالش دارد تا روند ســرمایهگذاری در
برای حذف امضاهای طالیی
شهر شیراز را تسهیل کند ،عنوان کرد :مطالبه شورای پنجم از
شهردار شیراز با بیان اینکه همزمان با دهه فجر مراحل
شــهرداری تسهیل در امر سرمایهگذاری است و قدمهایی نیز
استعالم پروانه ســاختمانی در بخش آپارتمانهای مسکونی
برای تحقق این امر برداشته شــده اما هنوز به علت سنگین
الکترونیکی میشــود ،افزود :این امر نشــاندهنده این است
بودن بدنه شهرداری ،ضابطههای طرح تفصیلی و مراودات با
که مجموعه مدیریت شــهری در مسیر اســتقرار شهرداری
مجموعه نظاممهندسی به نتیجه نرسیده است .وی در بخش
الکترونیــک و صدور الکترونیکی پروانههای ســاختمانی گام
دیگری از سخنانش با اشاره به بهرهبرداری از دو پروژه تقاطع
گذاشته اســت .وی استقرار شهرداری الکترونیک را راهکاری
غیر همسطح جوادیه و تقاطع سه سطحی مطهری ـ امیرکبیر
اساسی برای حاکمیت فرآیندمحوری و حذف امضاهای طالیی
ـ رحمت به مناسبت ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی افزود:
دانست و افزود :به همکاران مجموعه شهرداری اعالم کردهام،
شهرداری شیراز در کنار تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی،
مدیرانی موفق هستند که فرآیندها را اصالح کنند و نقش افراد
عملیــات اجرایی  ۱۰پروژه شــاخص و انســانمحور را آغاز
را به حداقل ممکن برســانند تا شهرداری از مسیر کارشناس
خواهد کرد ،چون معتقدیم شیراز ظرفیت انجام پروژههایی در
محوری به رویکــرد محوری تغییر جهت دهد .اســکندرپور
حوزههای گردشگری ،فرهنگی و ...را دارد .همچنین در برنامه
خطاب به حاضرین در اجالس سراســری انبوهسازان مسکن
پنجساله سوم نیز برای سه محور تاریخی ،فرهنگی و مذهبی
و ســاختمان کشــور گفت :معتقدم اگر قرار است در اقتصاد
برنامهریزیهایی انجام شــده است .وی ســاخت پروژههای
فعلی کشــور شاهد اتفاقی مثبت باشــیم ،آن اتفاق در گروی
فرهنگی همچون پردیس سینمایی در محالت کمتر برخوردار
تحرک بخشــی به حوزه مسکن و سرمایهگذاری در آن است.
کوزهگری و کفترک را در راستای انجام پروژههای انسانمحور
شــهردار شیراز با بیان اینکه جلسات هماندیشی با انبوهسازان
و مبتنی بر رویکرد توزیع عادالنه خدمات دانست.
صنعت ســاختمان بهصورت دورهای برگزار خواهد شد ،افزود:
رویکرد دوره جدید مجموعه مدیریت شهری افزایش مشارکت
شهرداری شیراز انبوهسازان را شرکای استراتژیک
نظرات کارشناســان و متخصصین در تصمیمگیریها است و
خود میداند
از انبوهســازان و ســرمایهگذاران میخواهم که از این فرصت
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز نیز در اجالس
پیشآمده برای ارائه نظرات سازنده خود استفاده کنند تا بتوانیم
سراسری انبوهســازان مسکن و ساختمان کشور با بیان اینکه
در حوزههای درآمدی و شهرســازی قدمهــای بهتری برای
امروز نیازمند افزایش اعتمــاد و امید در جامعه بهویژه در بین
شــیراز برداریم .وی خودکفایی شهرداریها در کسب درآمد و
انبوهســازان و سرمایهگذاران هســتیم ،گفت :افزایش امید و
درآمدزایی از طریق شــهر را عامل خسارت جبرانناپذیری به
ایجاد اعتماد در انبوهسازان ،تغییر نگاه مجموعه شهرداری به
شهرها و بهویژه کالنشهرهای تهران و شیراز دانست و افزود:
انبوهسازان بهعنوان شرکای استراتژیک ،شناسایی ظرفیتها
انتقادات به نحوه شهرســازی ،تراکم فروشی ،تخریب باغات،
و نیازهای جدید جامعه ،احصاء توانمندیها و توجه به ســایر
مشکالت ترافیکی و ...ناشی از تغییر نگرش به شهرداریها از
روشهای ســرمایهگذاری و ...ازجمله اهــداف برگزاری این
دهه  ۶۰و لزوم کسب درآمد توسط این نهاد است.
اجالس اســت .محمدهادی هاشــمپور بر لزوم توانمندسازی
انبوهسازان در شرایط فعلی کشور تأکید کرد و گفت :شهرداری
انتقاد از رویکرد پیشین شهرداری شیراز در فروش
شیراز انبوهسازان را شرکای استراتژیک خود میداند و با ارائه
اوراق مشارکت
بســتههای تشویقی سعی بر حمایت آنها دارد .امیدواریم این

اقدامات فصــل جدیدی از امید و رونق را بــه ارمغان بیاورد.
هاشمپور بررســی راهکارهای ورود بنگاههای مالی به بخش
مسکن ،شناســایی ابعاد و چالشهای این صنعت ،بازآفرینی
شــهری ،تالش بــرای رونق ساختوســاز ،توانمندســازی
بنگاههای اقتصادی ،جذب سرمایهگذار و توسعه شاخصههای
اقتصادی را از رویکردهای این نشســت دانست و اضافه کرد:
با حمایت شــورای اسالمی شهر شــیراز و با توجه به وظیفه
ذاتی شــهرداری بهعنــوان یکی از متولیان ساختوســاز در
کشور و یکی از محرکین صنعت ساختمان ،باید اعتماد و امید
مردم را به این حوزه بازســازی کرد .معاون مالی و اقتصادی
شهرداری شیراز خاطرنشان کرد :ایجاد امید و افزایش اعتماد
در انبوهســازان ،تغییر نگاه مجموعه شهرداری به انبوهسازان
بهعنوان شرکای استراتژیک و شناسایی ظرفیتها و نیازهای
جدید جامعه و احصاء توانمندیها و توجه به ســایر روشهای
سرمایهگذاری و  ...ازجمله اهداف برگزاری این اجالس است.
وی با بیان اینکه صنعت ساختمان یکی از محرکهای اصلی
اقتصاد کشور اســت ،خاطرنشان کرد :هر تغییری در این بازار
بر ســایر بخشهای اقتصادی کشــور نیز تأثیرگذار است اما
خود از تغییرات کالن و کلیدی اقتصاد کشــور تأثیر میپذیرد.
هاشــمپور با اشاره به افزایش  ۳۴درصدی قیمت مسکن در ۶
ماهه نخست امسال افزود :افزایش قیمت مسکن و معامالت
این بخش منجر به انگیزه بیشــتر برای سرمایهگذاران بخش
مسکن میشود.
روند صدور پروانه ساختمانی تسهیل شود
همچنیــن دبیر انجمن انبوهســازان اســتان فارس نیز
در این اجالس خطاب به شــهردار و اعضای شــورای شهر
خواستار تســهیل در روند صدور پروانه ساختمانی و پایان کار
در شــیراز شد .احمدرضا جوکار با اشاره به بستههای تشویقی
و تخفیفی شهرداری شیراز برای انبوهسازان گفت :تسهیل در
امر ســرمایهگذاری تأثیر مثبتی بر امر ســرمایهگذاری بهویژه
در حوزه ساختوســاز دارد .وی با بیان اینکه تســریع در روند
صدور پروانه و پایــان کار باعث کاهش زمان اجرای پروژهها
و بازگشت هر چه سریعتر سرمایه میشود ،افزود :سرمایهگذار
بخش ســاختمان مبالغ هنگفتی را سرمایهگذاری میکند اما
زمانبر بودن صدور پروانه و پایان کار منجر به خواب سرمایه
شده و هزینه زیادی را به سرمایهگذار تحمیل میکند.
رویکــرد جدیــد شــورا و شــهرداری در جلب
سرمایهگذاران بخش خصوصی
رئیس کمیســیون اقتصادی و ســرمایهگذاری شورای
اسالمی شهر شــیراز از رویکرد جدید شــورا و شهرداری در
جلب سرمایهگذاران بخش خصوصی خبر داد .سینا بنیزمانی
در اجالس سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان کشور که
با هدف بازآفرینی شهری ،توسعه ساختوساز و توانمندسازی
بنگاههای اقتصادی از ســوی شهرداری شــیراز ترتیب یافته
بود ،افزود :در شــورای پنجم شیراز اینرویکرد را داریم که در
تصویب لوایح شهرداری و طرحهای شورا از رویکرد مشارکتی
اســتفاده کنیم به این معنی که برای هــر مصوبه نظر همه
ذینفعان را جلب کرده باشیم و نقطه نظرات آنها را شنیده و تا
حد ممکن در مصوباتمان دخیل کنیم.
او با بیان اینکه انجمن انبوهســازان در کمیسیونها و
در بررســی طرحها و لوایح در شــورا نقش مؤثری دارند و از
وجود آنها استفاده میکنیم ،یادآورشد :در سه کمیسیون مهم
شورا شهرســازی ،برنامهوبودجه و اقتصادی و سرمایهگذاری
حضور دارند و هدف این اســت که مصوبــات ما بتواند نقش
مؤثری در تصمیمگیری و ترغیب سازندگان و سرمایهگذاران
در شــهر شــیراز و مشــارکت با شــهرداری شــیراز داشته
باشد.

تصمیم مدیریت شــهری بر خاتمه انتشار اوراق
مشارکت
بنیزمانی سپس افزود :شورای شهر و شهرداری تصمیم
دارند انتشار اوراق مشارکت برای شاخت پروژههای مسکونی را
خاتمه دهند .او با یادآوری این موضوع که تنها اوراق مشارکتی
که در شــورای پنجم مصوب شده و شــهرداری اجرا و انتشار
آن را دنبال کرده ،صرف ًا مربوط به قطار شهری است ،افزود:
انتشار اوراق مشارکت و جذب سرمایه بخش خصوصی
و استفاده از آن در ساخت پروژههای تجاری و مسکونی رقابت
نامیمون و ناخجســتهای با بخش خصوصی است که ما این
کار را خاتمه دادیم .بنیزمانــی تأکید کرد :رویکرد ایجابی ما
در این رابطه مشــارکت واقعی با بخش خصوصی و استفاده
از ســرمایه بخش خصوصی در قالب عقود مشــارکتی است.
درحالیکه آنچه بهطور سنتی در شهرداریهای کشور و شیراز
مرســوم بوده در نحوه تعامل با بخش خصوصی و استفاده از
قالب حقوقی مشــارکت مدنی بوده اســت؛ به این شکل که
معمو ًال شــهرداری آوردهی زمین و پروانه و بخش خصوصی
آورده ساخت را داشته و درنهایت پس از اتمام پروژه ،واحدهای
ساختهشده تقسیم میشــده و به فروش میرسیده است .این
عضو شــورا اظهار داشت :ما این راه را ادامه خواهیم داد اما در
کنار آن چند مسیر دیگر را هم مبتنی بر استراتژی تأمین مالی
شهرداری را خواهیم داشت و معتقدیم این راه اگرچه میتواند
مفید باشد اما کافی نیست و میخواهیم از سایر چارچوبهای
قراردادی و حوزههای سرمایهگذاری استفاده کنیم.
آمادگی مدیریت شــهری باری همکاری با بخش
خصوصی
رئیس کمیســیون اقتصادی و گردشگری شورای پنجم
شیراز اضافه کرد :در اینجا میخواهم از بخش خصوصی دعوت
کنم که در زنجیره ارزش صنعت ســاختمان به حلقه ساخت
اکتفــا نکند و وارد حلقه بهرهبــرداری که همانا بهرهبرداری و
مدیریت است وارد شــود .او با اشاره به اینکه با توجه قواعد
ساخت در شــهرداری ،بخش خصوصی در ساخت مشارکت
دارد و بعدازآن پروژه به فروش میرســد ،خاطرنشان کرد :اما
پروژههایی که قصد داریم بیشــتر در شهرداریها کلید بخورد
پروژههایی است که بهرهبرداری را هم شامل میشوند و قالب
حقوقی مناســب برای اینگونه قراردادها قالبهایی است که
موارد بهرهبــرداری بخش مهمی از آن را تشــکیل میدهد.
بنیزمانــی گفت :اگر بخش خصوصی این آمادگی را داشــته
باشد که وارد فاز بهرهبرداری ـ که مشهورترین آنها بی.او.تی
اســت ـ شود ،فرصتهای بسیاری داریم که میتواند در قالب
حقوقی و قالبهای اعم از شرکتی و قراردادی منعقد کنیم که
در روند جدید فضاهای گردشگری و تفریحی ازجمله پارکها،
هتلها و اقامتگاههای ســنتی میتواننــد بهصورت بی.او.تی
سرمایهگذاری شوند .او یادآورشــد :میتوانیم پروژه را تقسیم
و هر طبقه از هتل را به شخصی واگذار کنیم و ازآنجاکه هتل
احتیاج دارد که وارد فاز بهرهبرداری هم شود و اصو ًال بهرهبردار
هتل شرکت واحدی است ،شهرداری آمادگی دارد در این مورد
نیز با بخش خصوصی همکاری کند.
ســینا بنیزمانــی ادامــه داد :حوزههای دیگــر برای
سرمایهگذاری حوزههای عمرانی مانند آی.تی است و شهرداری
شیراز فرصت مناسبی در زمینه فیبر نوری و دیتا سنتر دارد که
برای هــردوی اینها احتیاج به حضور بخش خصوصی داریم
که آنها را اجرا کند و بعد کمکم وارد فاز بهرهبرداری شــویم.
این عضو شورا با اشاره به وجود موضوعات دیگر برای مذاکره
با بخــش خصوصی از اهتمــام ویژهی شــهرداری در حوزه
آسانســازی ارتباط و اخذ خدمات از شهرداری سپاسگزاری
کرد و افزود :انبوهســازان بیشتر از آنکه به دنبال تخفیف از
شهرداری شیراز باشند ،در پی روانسازی اخذ مجوزات هستند.
امیدواریم با همت شهرداری و شورا این امر بیشتر محقق شود.

پروندههفته
پروندهای دربارهی معماری شهر انسانمحور

شنبه  6بهمن 19/97جمادیاالول /1440سال چهاردهم/شماره287

وقتی از شهر و شهرسازی سخن میگوییم،
در نظر داریم که بنیان شهر ،انسان است.
شهر انسانی نیز شهری است ارگانیک و سازمند
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شهر انسانمحور شهری است که انسانیت در آن جاریاست و معنویت ،امنیت ،زیبایی و خوانایی دارد

شهر انسانی شهری
است ارگانیک و سازمند؛
شهری که پایهاش
با انسانیت و اجتماع
انسانهایی که نسبت به
حقوق هم دلمشغولی
دارند عجین شده؛ شهری
که مردم در آن نسبت
به هم دلمشغولی و
برهمکنش سازنده دارند.
در این تعریف ،شهر
انسانمحور در مقابل
شهر خودرومحور ،شهر
کاالمحور و شهر پولمحور
قرار میگیرد

انســانمحور انتظار داریم .از همین اســت که باید بهجای
خودرومحوری ،به ســمت پیادهمحوری رفت .به این معنا
که باید شهروند ،تمایل و امکان قدمزدن در شهر را داشته
باشد.
حس مکان و پیادهمداری
در معماری و برنامهریزی شــهری اصطالحی وجود
دارد به نام حس مکان؛ یعنی هرکســی حســی نسبت به
یک مــکان دارد .به خاطر وجود همین حس هســت که
گاه هنگامیکــه با مکانی مواجه میشــویم و میبینیم که
آن مکان امن نیســت ،آلوده اســت و ،...حسی درونمان
شــکل میگیرد که موجب میشــود از قدمزدن در شهر
امتناع کنیــم .در این معنا ،پیادهمداری و توجه به افزایش
حس پیادهمداری در شــهر ،بســیار واجد اهمیت است .از
همینروســت که نمیتوانیم در مورد شــهر انسانمحور
صحبت کنیم ،اما توجهی به پیادهمحوری در شهر نداشته
باشیم؛ بر این اســاس نمیتوان برای شهر پهنهبندیهای
منفک و مجزا در نظر گرفت؛ یک پهنه آموزشی ،یک پهنه
مســکونی ،یک پهنه فضای سبز و . ...شهرسازی مدرن در
گذشــته بر ســاماندادن دقیق و موبهموی کاربری زمین
تکیه داشــت؛ یعنی تأکید میکرد که مشــخص باشد هر
کاربری چیســت و در کجا قرار دارد و البته این حاصل از
نــگاه خودرومحور بود؛ اما بعد از دوران مدرن اتفاقی افتاد؛
بــه جای تدقیق روی کاربــری ،تدقیق روی پهنه و موضع
صورت گرفت و به جای محورقــراردادن خودرو« ،پیاده»
محور قرار گرفته است که البته در برخی موارد ،اهمیت آن
افزایش مییابــد و در بعضی مکانها ،کاهش .مث ً
ال در یک
نقطه صنعتی ،ارزش خودرو باالست؛ بنابراین خودرو ،محور
حرکت قرار میگیرد؛ اما پیاده فراموش نمیشود .از همین
است که در محله مسکونی ،اولویت کام ً
ال با پیاده است.

،،

،،

محور و رویکرد
برنامهریزان شهری،
شهرسازان و مهمتر
از آنها ،تصمیمگیران،
تصمیمسازان و مجریان
شهری ،انسان است؛
بهاینمعنا که نیازهای
زیستی ،معنوی و روانی
او مهمترین وجه اصول
مدیریت شهری است

،،

شهرراز
اصلیترین هدف یک جامعه پایدار ،توســعه کیفی است
تــا از طریــق آن بتواند دانش صحیــح و تخصصهای الزم را
جهت ارتقای رشد و دســتیابی به اهداف پایداری به کار گرفت.
ازاینرو توســعه پایدار در قالب شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی
و زیســتمحیطی مطرح میشــود تا تمامی وجوه حیات انسانی
در شــهر را در برگیرد .میدانیم که امروز بر اساس شاخصههای
توسعه پایدار ،شــهر باید مکانی برای انسان باشد .به بیان دیگر
شهر ،متولد اندیشــه جمعی نسبت به انسانیت انسان است .پس
وقتی هم که از شهر و شهرسازی سخن میگوییم ،در نظر داریم
که بنیان شهر ،انسان است .شهر انسانی نیز شهری است ارگانیک
و سازمند؛ شهری که پایهاش با انسانیت و اجتماع انسانهایی که
نسبت به حقوق هم دلمشــغولی دارند عجین شده؛ شهری که
مردم در آن نسبت به هم دلمشغولی و برهمکنش سازنده دارند.
در این تعریف ،شهر انسانمحور در مقابل شهر خودرومحور ،شهر
کاالمحور و شــهر پولمحور قرار میگیــرد .در این معنا ،محور
و رویکرد برنامهریزان شــهری ،شهرســازان و مهمتر از آنها،
تصمیمگیران ،تصمیمســازان و مجریان شــهری ،انسان است؛
بهاینمعنا که نیازهای زیستی ،معنوی و روانی او مهمترین وجه
اصول مدیریت شهری است.

،،

شهر باید مکانی همگانی باشد
از دیدگاه شهرسازی ،شهر باید مکانی همگانی باشد
که در آن گشــودگی ،زیبایی ،دلپذیری ،خوانایی ،ایمنی،
امنیت ،اجتماعپذیری ،ســرزندگی ،انعطافپذیری و ...موج
میزند .این چیزیاســت که ما از شهری با رویکرد طراحی

ذرهبین

{
{

ادغام کاربریها
همانگونــه که اشــاره شــد ،بهتریــن محیطهای
شــهری آنهایی هستند که در آنها کاربریها ادغام شود
و طیــف متنوعی از تخصصهــا و فعالیتها به وجود آید.
بهعبارتدیگر ،منطقهبندی و تفکیک کاربریها و فعالیتها،
عامل مرگ عرصههای شــهری است .جذابترین مکانها
دربردارندهی تنوع فعالیتها و تجربهها هســتند .زندگی،
کار ،تجارت ،خرید و بازی همگی از تعامل با یکدیگر سود
میبرند .ادغام کاربریها ،محیطهایی ایمن و پویا ـ چه در
سطح خیابانها و چه در ساختمانها منفرد ـ پدید میآورد.
مقیاس انسانی
محیطهای شــهری بــرای انسانهاســت؛ نه برای
اتومبیلهــا ،کامیونها و پروژههای بزرگ .بر این اســاس،
محیط انسانی آرامشبخش ،محیطی است مرتبط با مقیاس
انســان پیاده ،نه خودروهای شتابزده و سریعالسیر .مرکز
شهرها یا محیطهای شهری ،در سایهی فعالیت و کاربری
ســاختمانهایی که فضای خیابانهــا را تعریف میکنند،
حیات مییابند .بهعنوانمثال خرید عملکردی است که در
سطح پیادهرو انجام میشود .در صورت ترکیب این عملکرد
بــا راهروها و کوچهها میتوان محیطی پیاده با مقیاســی
انسانی ،نسبتاً امن و جذاب پدید آورد.
راهکارهایی برای پیادهمداری در شهر
در مراکز بســیاری از کالنشــهرها ،عابران پیاده و
دوچرخهســواران با خطرات ایمنی مواجه هســتند .حتی
گاه در محیطهایــی که عابران پیاده اختصــاص دارد ،به
جای یک مبلمان شــهری مناســب و با سلیقه ،موانعی به
اشکال گوناگون بر سر راه آنها قرار میگیرد .برای تقویت
مســیرهای عابران پیاده میتوان از روشهایی مانند ایجاد
ارتباط فیزیکی و بصری ،ایجاد کفســازی ،مبلمان شهری
و هنرهای عمومی ،نورپردازیهای خاص در سطح خیابان
یا معبر پیــاده و همچنین ایجــاد معماریهای منظر در
مسیر استفاده کرد .از ســویی باید در شهرها ،خیابانهای
پیــادهرو افزایش یابد ،مســیرهای دوچرخه ایجاد شــود،
و قابلیــت دسترســی همگانی به امکانــات پیادهمداری و
دوچرخهســواری بهصورت عادالنه در همهی ســطح شهر
توزیع شــود .از ســویی چیدمان فضایی شهر باید واضح و
خوانا باشد ،زیبایی و تناسب داشته باشد و به حقوق بصری
شهروند احترام بگذارد .استفاده از آبنما ،نورپردازی با آب
و ...نیز میتواند در طراحی فضایی شــهر مورداستفاده قرار
گیرد .از سویی باید به جدارهسازیها ،نماهای ساختمانها
و نوع مصالح بهکاررفته در ســاختمانها نیز بســیار توجه
کرد .یکــی از مهمترین نمودهای معماری و شهرســازی،
ساختمانهایی است که در شهر ســر برمیآورد .توجه به
اصول و معیارهای زیباییشــناختی در معماری ساختمان،
یکی دیگر از مواردی است که باید در شهرسازی مورد توجه
مدیران و تصمیمگیران شهری قرار گیرد.

محیطهای شهری برای انسانهاست؛ نه برای اتومبیلها ،کامیونها و پروژههای
بزرگ .بر این اساس ،محیط انسانی آرامشبخش ،محیطی است مرتبط با مقیاس
انسان پیاده ،نه خودروهای شــتابزده و سریعالسیر .مرکز شهرها یا محیطهای
شهری ،در ســایهی فعالیت و کاربری ساختمانهایی که فضای خیابانها را تعریف
میکنند ،حیات مییابند .بهعنوانمثال خرید عملکردی است که در سطح پیادهرو
انجام میشود .در صورت ترکیب این عملکرد با راهروها و کوچهها میتوان محیطی
پیاده با مقیاسی انسانی ،نسبت ًا امن و جذاب پدید آورد

{

محیطهای شهری برای
انسانهاست؛ نه برای
اتومبیلها ،کامیونها
و پروژههای بزرگ.
بر این اساس ،محیط
انسانی آرامشبخش،
محیطی است مرتبط با
مقیاس انسان پیاده ،نه
خودروهای شتابزده و
سریعالسیر

شهر انسانمدار فراموش شده بود
سالهایی بود که انگار شــهر انسانمدار را فراموش
کرده بودیم و حافظه مقطعیمان نسبت به شهر انسانمدار
یا پاک شده بود یا کمرنگ بود؛ دیگر حتی حافظه علمیمان
هم به ســمت شهر ماشــینمدار رفته بود .حاال اما گویی
میخواهیم دوباره بازگردیم به شهر انسانمحور .برای این
منظور هم نخستین کار آن است که بگوییم انسان چیست
و چه نیازهایی دارد؛ و ســپس تأکید کنیــم که ما دنبال
انسانیت انســان میگردیم؛ نه حضور فیزیکیاش .انسانیت
انســان ،نمود غیر فیزیکی انسان اســت که از ویژگیهای
اساســیاش میتوان به معنویات و زیباییهــا ،و در مورد
فضای شــهری نیز امنیت ،ایمنی ،خوانایی و آسایش اشاره
کرد .شهر انسانمحور بهطور عام ،شهری است که انسانیت
در آن جاریاست و معنویت ،امنیت ،زیبایی و خوانایی دارد
که از برهمکنش اجتماعی حاصل شده است.

شهر انسانی ،شهری ارگانیک و سازمند است
در شهرسازی امروز ،چیزی که بسیار مورد توجه قرار
میگیرد ،این اســت که کاربری زمین ،مالک شهرســازی
نیســت و پهنهبندی ،مالک قــرار میگیــرد؛ یک پهنه،
میشود مســکونی ،یک پهنه ،مختلط و . ...برای هر پهنه
در مرحلــه بعدی با هماهنگی ذینفعــان که همان مردم
هســتند جزئیات طراحی تدوین میشــود .بهعنوانمثال
وقتی این پرســش مطرح میشود که «در پهنه مسکونی،
چه کاربریهایی باشد؟» خود مردم با توجه به نیازهایشان
به آن پاسخ میدهند؛ ضمن اینکه معیارهای ارزشیای که
مردم به آن اعتقاد دارند نیز در هر محله تقویت میشــود.
الگوی شهرســازی در عصر جدید کام ً
ال تغییر کرده است
و از همین رو ما نیز بایــد برخی الگوهایمان را که مبتنی
بر خودرومحوری بوده اســت ،تغییــر دهیم .بهعنوانمثال
مصطفی بهزادفر شهرساز معتقد است که ساخت و سازمان،
محصول کار ما نیســت؛ بلکه محصول خریدوفروش است
وگرنه شــهر اینگونه نمیشد .او بر این باور است که از دل
شهرفروشــی ،اقتصاد ناسالم بیرون میآید و اقتصاد ناسالم
هم شــهرهای بزرگی مانند تهران را به ایــن روز انداخته
اســت .از همین رو او معتقد است باید سامانهای از مالیات
داشــته باشیم که با آن شهر اداره شود؛ نه اینکه شهرداری
با فروش شــهر ،درآمد خودش را تأمین کند .ساختمانها
تبلور روابط انســانها با هم هســتند .به باور این شهرساز،

شهر انسانی ،شــهری ارگانیک و سازمند است؛ شهری که
پایهاش با انسانیت و اجتماع انسانهایی که نسبت به حقوق
هم دلمشغولی دارند عجین شده؛ شهری که مردم در آن
نسبت به هم دلمشغولی و برهمکنش سازنده دارند».

،،

1

از دیدگاه شهرســازی ،شهر باید
مکانی همگانی باشد که در آن گشودگی،
زیبایی ،دلپذیری ،خوانایی ،ایمنی ،امنیت،
اجتماعپذیری،سرزندگی،انعطافپذیری
و ...موج میزند .این چیزیاست که ما از
شــهری با رویکرد طراحی انسانمحور
انتظار داریم .از همین اســت که باید
بهجــای خودرومحــوری ،به ســمت
پیادهمحوری رفت .به این معنا که باید
شــهروند ،تمایل و امکان قدمزدن در
شهر را داشته باشد

{

بهترین محیطهای شــهری آنهایی هستند که در آنها کاربریها ادغام شود
و طیف متنوعی از تخصصها و فعالیتها به وجود آید .بهعبارتدیگر ،منطقهبندی
و تفکیک کاربریها و فعالیتها ،عامل مرگ عرصههای شهری است .جذابترین
مکانها دربردارندهی تنوع فعالیتها و تجربهها هستند .زندگی ،کار ،تجارت ،خرید
و بازی همگی از تعامل با یکدیگر سود میبرند .ادغام کاربریها ،محیطهایی ایمن و
پویا ـ چه در سطح خیابانها و چه در ساختمانها منفرد ـ پدید میآورد

{
{

2

3
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گفتوگوی «شهرراز» با رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر شیراز

کالبد انسانمحوری در شهرسازی نمود دارد
حسین مالکی
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شــهر شیراز بر این عقیده است که در شهر
انســانمحور شهرســازی و معماری حرف اول را میزند و برای این باور خود نیز مصداقهایی را در قامت
مثال بازگو میکند .از دیدگاه نوذر امامی تمام آن کالبدی که زمینهســاز انسانمحوری است ،باید در بخش
شهرســازی موردتوجه قرار گیرد .بهعنوانمثال در این راســتا تمام میدانها ،مسیرهای دوچرخهسواری،
بگذاریــد پیــش از طرح پرســشهای
نظریهپردازانــه در مــوازات خبرهای روز
صحبت کنیم .همانطور که خود شــما هم
در جلسه علنی هفتاد و یکم شورای اسالمی
شهر حضور داشتید ،الیحه بودجه سال 98
شهرداری شیراز به شورا ارائه شد؛ این در
حالی است که الیحه برنامه پنجساله سوم
را هم شهردار شیراز در جلسه علنی پیشین
تقدیم شورا کرد ،از دیدگاه شما ،شهرسازی
و معماری در الیحه بودجه ســال آینده چه
جایگاهی دارد؟
بــرش بودجه شهرســازی و معمــاری مطالب
و مــواردی را کــه مربوط به شــهرداری اســت در
هفته جاری بررســی میکنیم .ازآنجاکه سهمیه هر
کمیســیونی در برش بودجه از بودجه  98مشخص
است مانند بقیه کمیســیونها که بودجه عمرانی و
موارد مربوط به خود را دارند ،شهرسازی و معماری
هم بودجه مربوط به خود را دارد.
در جلســات اخیر کمیسیون شهرسازی و
معماری دراینبــاره مباحثی صورت نگرفته
است؟
جلســه اخیر ما مربوط به ســال  97بوده تمام
اعتباراتی که در ســال جاری داشــتیم موردبررسی
قرار گرفت.
از منظر شما در شهر انسانمحور ،معماری
و شهرسازی چه جایگاه و اهمیتی دارد؟
در شهر انســانمحور ،شهرســازی و معماری
حــرف اول را میزند و علت آن این اســت که تمام
آن کالبدی که زمینهساز انســانمحوری است باید
در بخــش شهرســازی موردتوجه قــرار گیرد .مث ً
ال
میدانها ،مسیرهای دوچرخهسواری ،پارکها ،موزه
و مکانهایی که مردم میتوانند تعامل بیشتری باهم
داشته باشند ،به مقوله شهرسازی و معماری مربوط
است.
و توجه به انسانمداری در فضای شهری از
طریق تحقق چه عواملی ممکن است؟
زمینهسازی برای تعامل مردم با یکدیگر...

پارکها ،موزه و مکانهایی که مردم میتوانند تعامل بیشتری باهم داشته باشند ،به مقوله شهرسازی و
معماری مربوط است .ازنظر این عضو شورای پنجم ،شهر یک کالبد زنده است و برای این کالبد زنده به وجود
تمام نیازهای انسانی احتیاج داریم؛ چراکه انسانها به یکدیگر بیشتر از ماشینها نیاز دارند .رئیس کمیسیون
شهرسازی و معماری شورا در گفتوگو با شهرراز همچنین درباره موضوعهایی مانند بودجه  98شهرداری و
چگونگی مقابله با زلزله در شهر مباحثی را مطرح کرد.
شهرسازی و معماری اندیشیده شده است؟
ازنظــر شهرســازی در شــهر آشــفتگیهایی
داریم ،اما تــاش میکنیم با توجه بــه لوایحی که
در شــهرداری مصوب شده است ،شکل و ظاهر شهر
بهطــرف معماری اســامی و ایرانی متمایل شــود.
همچنین در آینده در ساختمانها و خیابانهایی که
ســاخته میشوند ،این آشفتگی را کم کنیم و بیشتر
به سمت معماری سنتی و ایرانی رو بیاوریم.

یکی از ویژگیهای شــهر انســانمحور،
ایجاد حــس الفت با محیط و ســرزندگی
شهری است .چگونه میتوان این ویژگیها
را در فضای معمارانه شهری در شیراز ایجاد
کرد؟
شــهر انسانمحور شهری است که مردم در آن
تعامل بیشتری باهم دارند؛ زیرا شهر یک کالبد زنده
اســت و برای این کالبد زنده به وجود تمام نیازهای
انســانی احتیــاج داریم تا با یکدیگر تعامل داشــته
باشند که بتوانیم بگوییم که شهر انسانمحور است؛
چراکه بیشتر از ماشــین ،انسانها نیاز به هم دارند.
از همینرو باید گفت که معمــاری درواقع نمایانگر
هویت و خاطرات و درواقع زندهبودن مردم است و از
شهرســازی و معماری میتوان به انسانمحوری یک
شــهر پی برد؛ یعنی شهرســازی و معماری تبلور و
تجلی انســانمحور بودن یک شــهر است و از نحوه
کنار هــم بودن بناها ،خیابانهــا ،میدانها و اینها
همه ابعاد و عواملی اســت که میتواند در ارتباط با
انسانمحوری میتواند مفید و مؤثر باشد.
تأکید بــر پیادهمــداری یکــی دیگر از
شاخصههای شهر انســانمحور است .بر
این اســاس ،معماری و شهرسازی چگونه
میتواند همراستا با این شاخصه عمل کند؟
ما اکنون در قســمتهای مختلف شــهر مانند

عفیفآباد ،قصردشــت ،بهطرف خیابان شاهد و پل
زرگری یا از ســمت دروازه قران به ســمت دروازه
اصفهان در حال ایجاد زمینه این کار با فضاســازی
هستیم.
توجه بــه فرهنگ همســایگی و فرهنگ
شهروندی ،ازجمله مبانی شهر انسانمحور
اســت .در این زمینه چه اتفاقاتی باید رخ
دهد؟
ازجمله تجلی و تبلور شهر انسانمحور ،همین
همســایگی اســت .شــاید بتوان گفت کــه از خط
آسمان ســاختمانها این همســایگی بیشتر نشان
داده میشــود و این با ارتباطات آسمان و در پائین
یعنی محورهایی که انســانها با هــم تعامل دارند
بهتر مشــخص میشــود؛ بهعبارتدیگــر اینکه با
زمینهسازی انســانها برای ارتباط همسایگی آنها
بهتر نشان داده میشود.
نمای شهری شیراز بهویژه در برجسازیها
و آپارتمانســازیها ،نمایی مغشــوش و
ناهماهنــگ و اغلب نیز فاقــد زیباییهای
بصری و اصول معمارانه است .چه اقدامات
و تصمیماتی برای همسانســازی و توجه
به اصول جدارهســازی در نمــای بیرونی
ســاختمانها در کمیســیون و معاونــت

از دیدگاه شهرسازی ،شــهر باید مکانی
همگانــی باشــد کــه در آن گشــودگی،
زیبایی ،دلپذیــری ،خوانایی ،ایمنی ،امنیت،
اجتماعپذیری ،ســرزندگی ،انعطافپذیری
و ...موج میزنــد .راهکارهای کلی و جزئی
کمیســیون و معاونت شهرسازی و معماری
برای تبدیل فضای معماری شهری شیراز به
یک شهر انسانمحور چیست؟
تالش ما این است که شهر مظهر انسانمداری
و ارتباط انســانها در آن بیشتر باشد .در فضاسازی
پروژههایــی کــه داریم ،تــاش میکنیــم که این
انســانمداری و ارتباطــات و همینطور ســیما و
منظر شهر را بیشــتر لحاظ و درواقع با ادامه همین
انسانمداری تدوین و ترسیم کنیم.
ازآنجاکه شیراز از شهرهایی است که روی
گســل زلزله قرار گرفته ،چه رویکردی در
شهرسازی و معماری میتواند مخاطرات را
از این زاویه به حد کمتری برساند؟
ما اکنون در خط زلزله هســتیم و گســلهایی
که وجود دارد در مســیر شیراز اســت .تنها کاری
که میتوانیم انجام دهیم مقاومســازی ساختمانها
در برابر زلزله اســت .پدافند غیرعامل را باید در این
ساختمانها لحاظ کنیم .برای کمکرسانی و نجات
مردم در بحرانها و نیز محکمســازی و امکانسازی
ساختمانها و رعایت نکات ریز پدافند غیرعامل برای
خروج از ســاختمانها برای ایمن ماندن از خسارات
ناشــی از زلزله کــه نیاز به آمــوزش دارد و در آغاز
ساخت ســاختمانها در پروانه آموزشهای الزم را
به مجریان و مالکین ســاختمان میدهند که پدافند
غیرعامــل را ـ مخصوصاً در رابطه با محکم ســازی
ساختمانها ـ خوب رعایت کنند.

،،

در شهر انسانمحور،
شهرسازی و معماری
حرف اول را میزند و علت
آن این است که تمام
آن کالبدی که زمینهساز
انسانمحوری است باید
در بخش شهرسازی
موردتوجه قرار گیرد.
مث ً
ال میدانها ،مسیرهای
دوچرخهسواری ،پارکها،
موزه و مکانهایی
که مردم میتوانند
تعامل بیشتری باهم
داشته باشند ،به مقوله
شهرسازی و معماری
مربوط است

،،

،،

معماری درواقع نمایانگر
هویت و خاطرات و درواقع
زندهبودن مردم است و
از شهرسازی و معماری
میتوان به انسانمحوری
یک شهر پی برد؛ یعنی
شهرسازی و معماری
تبلور و تجلی انسانمحور
بودن یک شهر است و
از نحوه کنار هم بودن
بناها ،خیابانها ،میدانها و
اینها همه ابعاد و عواملی
است که میتواند در
ارتباط با انسانمحوری
میتواند مفید و مؤثر باشد

،،

،،

در فضاسازی پروژههایی
که داریم ،تالش میکنیم
که انسانمداری و
ارتباطات و همینطور
سیما و منظر شهر را
بیشتر لحاظ و با ادامه
همین انسانمداری تدوین
و ترسیم کنیم

،،
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گفتوگوی «شهرراز» با علی شاطرزاده دکترای شهرساز و مدرس دانشگاه

،،

در طراحی و اجرای
فضاهای شهری
اگر عواملی ازجمله
ساختوسازهای
غیراصولی و اولویتدادن
به مسکن بهعنوان یک
کاالی تجاری از اولویت
مهم برخوردار باشد،
طبیعتاً انسانمحوری جای
خود را به کاالمحوری
خواهد داد

،،

شهربایدانسانمحورباشد؛ نهکاالمحور
دیگر نمیگویند شهر جایی است که چند هزار ساختمان ،بنا ،خانه ،پل و خیابان
محمدرضا طاهری دارد ،یا حتی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی از قبیل بانک و مگامال؛ بلکه میگویند
شهر جایی اســت که در تعریف نظام اجرایی امروز بیش از پنج هزار انسان در آن
گردهم آیند و ساختاری مدنی و عمومی مدیریت شهری در آن ایجاد شود .این سخن جدیدی نیست.
شهر ایرانی در نگاه پیشینیان نیز بر پیمان مشترک و قواعد پایدار و روابط انسانی استوار بود .همواره
انسان و اجتماع انسانی ،محور شهر و سکونت بوده و هست .اما غلبه خودرو بر انسان ،مسئلهای است
که تقریباً در بیشــتر شهرهای بزرگ کشــورمان به آن دچار هستیم .شهروندان در چنین شهرهایی
بهعنوان عابران پیاده ،از تردد در بعضی معابر واهمه دارند و انگار به خودشــان اجازه رقابت با خودرو
را نمیدهند .موضوع ،تنها به این مسئله ختم نمیشود؛ مثال گفتهشده ،عینیترین نمونهای است که
ب نیست ،شهر و جاذبههایش
همه ما دچارش شدهایم .در بسیاری از شهرها ،حال ما شهروندان خو 

آراممان نمیکند و میان تمام آنچه در دنیای مدرن ،شــهرهایمان صاحبش شدهاند ،ما صاحبان
اصلی شهر ،بیشتر فراموش شدهایم .شهر انســانمحور و ارزیابی و بررسی وضعیت معماری شهر
شــیراز ،موضوعی اســت که برای بررسی آن به سراغ علی شــاطرزاده دکترای شهرساز و مدرس
دانشــگاه رفتهایم .شاطرزاده معتقد اســت در طراحی و اجرای فضاهای شهری اگر عواملی ازجمله
ساختوســازهای غیراصولی و اولویتدادن به مســکن بهعنوان یک کاالی تجاری از اولویت مهم
برخوردار باشــد ،طبیعتاً انسانمحوری جای خود را به کاالمحوری خواهد داد .او بر این باور است که
در دوره مدرنیسم خودرو بر انسان غلبه کرد و طراحیهای شهری را تحت تأثیر قرار داد؛ از همینرو
به باور او ضروریترین شاخصههای یک شهر انسانمحور این است که امکانات و ظرفیتهای الزم
برای حرکت پیاده در آن وجود داشته باشد .مشروح گفتوگوی شهرراز با علی شاطرزاده شهرساز و
مدرس دانشگاه را در ادامه بخوانید.
از جایگاه واالیی برخوردار است.
توجه به انســانمداری در فضای شــهری از
طریق تحقق چه عواملی ممکن است؟
انســانمداری اصلیترین موضــوع موجود در یک
شهر انسانمحور اســت ،به همین دلیل طراحی شهری
باید بر اساس انسان باشد؛ اما متأسفانه در دوره مدرنیسم
این خودرو بود که بر انســان غلبه کــرد و طراحیهای
شهری را تحت تأثیر قرار داد .از دیدگاه من ضروریترین
شاخصههای یک شهر انسانمحور این است که امکانات و
ظرفیتهای الزم برای حرکت پیاده در آن وجود داشــته
باشــد .این موضوع در شــهرهای امروز ما فراموش شده
اســت؛ بهطوریکه طراحی مبتنی بر انسان به این معنی
است که سرعت و زمان قدم زدن مبنای طراحی شهری
باشد ،نه سرعت اتومبیل .شاید بتوان گفت باالترین نقش
اجتماعی و فضای تعاملی بین افراد در شــهرها بهوسیله
میدان و پیادهراه ایجاد میشــود؛ همچنین فاکتورهای
زیباییشناســی در تولید و ســاخت نمادهــا و المانها
و مبلمان شــهری با مشــارکت مردم میتواند شــهر را
انسانمحورتر کند.

،،

پیاده محوری در شهر
انسانمحور شامل عواملی
همچون تنوع و ترکیب
فضاهای داخلی برخوردار
از مقیاس انسانی،
تعلق داشتن به فضا،
جهتیابی و خوانایی،
جنبههای زیستمحیطی،
اجتماعیبودن ،خرید
کردن در کنار فعالیتهای
سرگرمکننده ،قرارگیری
در مرکز شهر و سازگاری
کاربریها محقق میشود

یکی از ویژگیهای شــهر انسانمحور ،ایجاد
حس الفت با محیط و سرزندگی شهری است.
چگونه میتــوان این ویژگیهــا را در فضای
معمارانه شهری در شیراز ایجاد کرد؟
حس تعلق در فضای شهری متأثر از عوامل بسیاری
مانند قدمت ،بافت مناســب ،معماری ،منظر ،اجتماع و
فرهنگ اســت و ایجاد حس مکان و سرزندگی در بافت
شهری که ایجاد آن در شهر شیراز یکی از وظایف مدیران
و برنامه ریزان شهری است.

،،

{

1

انسانمداری اصلیترین موضوع موجود در یک شهر انسانمحور
اســت ،به همین دلیل طراحی شهری باید بر اساس انسان باشد؛ اما
متأسفانه در دوره مدرنیسم این خودرو بود که بر انسان غلبه کرد و
طراحیهای شهری را تحت تأثیر قرار داد .از دیدگاه من ضروریترین
شاخصههای یک شهر انسانمحور این است که امکانات و ظرفیتهای
الزم برای حرکت پیاده در آن وجود داشــته باشــد .این موضوع در
شهرهای امروز ما فراموش شده است؛ بهطوریکه طراحی مبتنی بر
انسان به این معنی است که سرعت و زمان قدم زدن مبنای طراحی
شهری باشد ،نه سرعت اتومبیل

نمای شهری شیراز بهویژه در برجسازیها و
آپارتمانسازیها ،نمایی مغشوش و ناهماهنگ
و اغلــب نیز فاقد زیباییهــای بصری و اصول
معمارانه است .چه اقدامات و تصمیماتی برای
همسانسازی و توجه به اصول جدارهسازی در
نمای بیرونی ســاختمانها و معماری اندیشیده
شده است؟
هر آدمی در ذهن خود از هــر پدیدهای ،ایدهآل و
تصویرهایی در ذهن دارد .زمانی که عنوان میکنیم این
پدیده زیبا اســت که به ایدهآل ذهنی ما نزدیک هست.
بســیاری از مردم از ارزش بالقوهای که در محیط متوازن
موجود اســت بیخبرند .ایجاد تعــادل در منظر خیابان،
ســاماندهی نمای شــهری با اولویت نماهای فرسوده،
اســتفاده از اصول رنگ و نور ،استفاده از نقاشی دیواری،
بهکارگیری ســنگ در بهســازی پارکهــا و میدانها و
پیادهروها ،حس تعلق به فضاهای تاریخی ،ســاماندهی
کاربریهــا و انتقال کاربریهای ،اســتفاده از فضای باز
شهری ،ایجاد پاتوق محله برای جذب و مشارکت مردمی،
برقراری تناســب و تولید خط آسمان ،شناخت گونههای
گیاهی بر اساس اقلیم ،الگوهای ساختوساز و اجرا و نوع
مصالح از مؤثرترین راهکارها در جهت ایجاد یک ســیما
مطلوب برای شهر به شمار میروند.

{

ایجــاد تعــادل در منظــر خیابــان،
ساماندهی نمای شهری با اولویت نماهای
فرســوده ،اســتفاده از اصول رنگ و نور،
استفاده از نقاشی دیواری ،بهکارگیری سنگ
در بهسازی پارکها و میدانها و پیادهروها،
حس تعلق به فضاهای تاریخی ،ساماندهی
کاربریها و انتقال کاربریهای ،استفاده از
فضای باز شــهری ،ایجاد پاتوق محله برای
جذب و مشارکت مردمی ،برقراری تناسب
و تولید خط آســمان ،شــناخت گونههای
گیاهی بر اساس اقلیم ،الگوهای ساختوساز
و اجرا و نوع مصالح از مؤثرترین راهکارها در
جهت ایجاد یک سیما مطلوب برای شهر به
شمار میروند

2

{

،،

ذرهبین

توجه بــه فرهنــگ همســایگی و فرهنگ
شــهروندی ،ازجمله مبانی شــهر انسانمحور
است .در این زمینه چه اتفاقاتی باید رخ دهد؟
بر این باورم که شــهر انســانمحور به وســیلهی
نیروهای اجتماعی ســازمان مییابد که به ارائهی الگوی
شــهر مبادرت کرده و موجب توســعهی آن میشــوند،
فرهنــگ همســایگی یا شــهروندی به عواملــی مانند
عدالــت اجتماعی ،تعامالت شــهروندان ،اثربخشــی و
کارایی منظور نیازهایی انسانی در شهر ،پذیرا و پاسخده
بودن ،مســئولیتپذیری مدیران در بخش عمرانی شهر،
قانونمندی و شفافیت بستگی دارد.

{

،،

حس تعلق در فضای
شهری متأثر از عوامل
بسیاری مانند قدمت،
بافت مناسب ،معماری،
منظر ،اجتماع و فرهنگ
است و ایجاد حس مکان
و سرزندگی در بافت
شهری که ایجاد آن در
شهر شیراز یکی از وظایف
مدیران و برنامه ریزان
شهری است

در شهر انسانمحور ،معماری و شهرسازی چه
جایگاه و اهمیتی دارد؟
در تعریف فضای شهری و معماری ،انسان و ارزش
او بهعنوان اولین اولویت در شــهر و طراحی محســوب
میشود؛ بهطوریکه در صورت عدم رعایت این مهم واژه
«بشــر» به اشتباه به کار رفته است .در طراحی و اجرای

فضاهای شــهری اگر عواملی ازجمله ساختوســازهای
غیراصولــی و اولویــتدادن به مســکن بهعنــوان یک
کاالی تجــاری از اولویت مهم برخوردار باشــد ،طبیعتاً
انســانمحوری جای خود را بــه کاالمحوری خواهد داد؛
در نتیجه با طرحی معیــوب به نتیجه مطلوب نخواهیم
رسید ،پس قطعاً انسانمداری در شهر و معماری شهری

تأکید بر پیادهمداری یکی دیگر از شاخصههای
شهر انسانمحور است .بر این اساس ،معماری
و شهرســازی چگونه میتواند همراستا با این
شاخصه عمل کند؟
پیاده محوری در شــهر انسانمحور شامل عواملی
همچون تنــوع و ترکیب فضاهای داخلــی برخوردار از
مقیاس انســانی ،تعلق داشــتن به فضــا ،جهتیابی و

خوانایی ،جنبههای زیستمحیطی ،اجتماعیبودن ،خرید
کردن در کنار فعالیتهای ســرگرمکننده ،قرارگیری در
مرکز شهر و سازگاری کاربریها محقق میشود.
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،،

آنچه را باید مهمترین
کاتالیزور در فضاهای
شهری تاریخی دانست
یک ماهیت بیشتر ندارند
و آن «مکث و سکون»
است .سکون در برابر
حرکت ،تأمل در برابر
تحرک .تجربهی فضایی
نیازمند حرکت است ولی
سکون الزمهی درک
درست حرکت در فضای
شهری است

،،

تحلیلی درباره معماری عرصهی روبهروی سر در مسجد و بازار وکیل

مکث و سکون مهمترین کاتالیزور در فضاهای تاریخی شهری است
علی اسدپور
یوســه سال پیش از اینکه بتواند جایزهی پریتزکر
بالکریشنا دوشی معمار شهیر هندی درست س 
معماری را در ســال  2018از آن خود کند ،در مقالهای به ســال  1985به نام «تداوم فرهنگی و هویت
منطقهای در معماری» نوشت که «معماری یک نهاد است» و همچنان که چرخ چاه تنها ابزاری برای انتقال
عمودی آب از الیه زیرین به ســطح زمین نیست ،معماری هم تنها کارکرد محض نبوده و میتواند مانند
چرخ چاه نهادی برای تعامالت اجتماعی و همدلی و همراهی اهالی و ســاکنین باشد .هرچند دستور زبان
طراحی این معمار  90ســالهی هندی از نظر فرم و هندســه ،با اَشکال و مد روز معماری جور در نمیآید
و برخــی منتقدان را قانع نمیکند ،ا ّما دلیل توفیق او در عرصه جهانی معماری بیش از آنکه به سرشــت

دیجیتال یا هندسهی فراکتال و نظایر آن در معماری مرتبط باشد ،به عزم جدی او در «تغییر اجتماعی»
نهفته اســت .او همواره بر فرهنگ سنتی هند تأکید داشــت ،اما این تأکید نه از سر نگاه نوستالژیک به
گذشته نشئت میگرفت و نه بر پایهی تعریف هویتی مبتنی بر خودی و بیگانه بنیان نهاده شده بود؛ هدف
او آموختن از آن چیزی بود که وی بدان جوهرهی فرهنگ هند نام مینهاد .موضوع دیگر از اندیشــه او در
باب فرهنگ هند به زندگی جمعی و گروهی آنان بازمیگشت؛ دوشی معتقد است که مردم در هند در انزوا
نیستند ،آنها با هم زندگی میکنند .بنابراین معماری هم باید اینچنین باشد .این مقدمه کوتاه برای طرح
این موضوع که معماری را باید یک «نهاد» دانســت کافی است .نهادی که دارای سازوکارهای درونی و
بیرونی خود است و تنها با فراهم آوردن همین سازوبرگها است که میتواند به رونق اجتماعی منتهی شود.

کاتالیزور عمــل کند .چیزی که بر مخلوط در هم و
بر هم کارکردها ،مبلمانها ،کفســازیها ،جدارهها
و خاطرهها و جــز آن افزوده شــود و بیآنکه خود
در آنها مستحیل شــود ،بر سرعت رسیدن فضای
تاریخی شهری به تعادل ازدسترفتهاش بیفزاید .راز
این موضوع در ماهیت کلیدی کاتالیزور نهفته است.
باید چیزی را یافت که ضمن اینکه مصرف میشود
از نو تولید شود.
کاتالیزورهــای فضای ورودی مســجد وکیل
چیســتاند و چگونه کار میکننــد؟ قوت و ضعف
آنها چیســت و چه درســی از آن میتــوان برای
دیگر فضاهای مشابه گرفت؟ پاسخ به اینها طوالنی
هســتند و کار میدانی وسیع و عمیقی میطلبند که
در این اختصار نمیگنجد .بااینحال به نظر نگارنده،
آنچه را باید مهمترین کاتالیزور در فضاهای شــهری
تاریخی دانســت یــک ماهیت بیشــتر ندارند و آن
«مکث و سکون» است .سکون در برابر حرکت ،تأمل
در برابــر تحرک .تجربهی فضایــی نیازمند حرکت
اســت ،اما ســکون الزمهی درک درست حرکت در
فضای شهری است .ازآنجاکه هر چیزی بر اثر تکرار
بیاثر میشــود ،حرکت بدون سکون از حیث انتفاع
خارج خواهد شــد .فضاهای مکث بــا «قرارگاههای
رفتاری ایستگاهی» عجین میشوند؛ یعنی آن دسته
از رفتارهایی که ایســتا هستند و نه متحرک .اینکه
بتوان عابران را از حرکت باز ایســتاند و ساکن کرد
بهظاهر آسان است ،اما تداوم سکون است که باعث
میشود ،فضای شهری تاریخی در پیش چشم ناظ ِر
خود ،جا باز کند و برای این کار باید «رویداد» وجود
داشته باشد؛ چیزی برای شدن ،رخدادن ،دیدهشدن،
تجربهشــدن و همــهی اینهــا نیازمنــد حدی از
«بداعت» است .بداعتی که شرط «هنر» است.

مــیآورد تا فضای مکث دیگری نیز در این محدوده
تعریف شــود .اختالف سطح این بخش نیز به تمایز
آن با فضای پیشین میافزاید و این موضوع میتواند
شــرایط را برای خلق فضای مکث و ســکون دومی
فراهم آورد که البته موردتوجه چندانی نبوده است.
در حقیقت اتصال محدوده مقابل مســجد وکیل به
ورودی کتابخانه شــهید دستغیب فضای گمشدهای
است که باید بازبینی شود.
ســکانسهای بصــری محورهــای منتهی به
مســجد وکیل نیازمند طراحی مجدد هستند و این
موضوع به چالش دیگری بازمیگردد و آن ناشــی از
نــگاه جزیرهای به فضاهای تاریخی اســت .فضاهای
سکون میبایست با مجموعهای از تدابیر به یکدیگر
متصل شــوند و این موضوع در محدودهی تاریخی
زندیه بســیار مهــم و البته حیاتی اســت .آبانبار
پشــت حمام وکیل فضای کمتر شناختهشده است،
ضرابخانه نیز ناشــناخته مانــده و بخش مهمی از
میراث معماری صدسال گذشته نیز در همین حوالی
مهجور ماندهاند .به هم پیوســتن تمامی این فضاها
تجربــهای از تاریخ را پیش چشــم ناظر میآورد که
خود روایتی است از حیات شهری شیراز.

شیراز شهر «گفتوگو»
دکتــر محمدجعفر محالتی در ســخنرانی که
برای ارائهی پیشــنهاد خود جهــت احداث موزهی
صلح در شــیراز داشــت بر این نکته تأکید کرد که
الزمهی هر اقدامی در عمل این اســت که «دانش»
را به «معرفت» و معرفت را به «نهاد» تبدیل کنیم.
او دربارهی صلح میگفت و دوســتی ،و معتقد بود و
همواره هســت که جایی بهتر از شیراز برای این کار
نیست .شــهری که به تعبیر شمارهی پنجم مجلهی
«آنگاه»« ،شــهر گفتوگو» اســت .همین «کنش
نمادین اجتماعی» اســت که در هر ســه پدیدهی
«معماری»« ،نهاد» و «شــهر» وجود دارد و ماهیت
دیالوگ و دیالکتیک فضا اســت کــه اجازه رخداد
رویدادها را میدهد .اینکه همهچیز برای تحقق این
اتفاق دستبهدست هم دهند ،اتفاق سادهای نیست و
بخت باید یار باشد تا بتوان تمامی بازیگران عرصهی
همگانی شهر را بر سر یک میز برای گفتن و شنیدن
گــرد آورد .عناصری که میتوانند چنین چینشــی
را تســریع کنند ،الزاماً نبایــد موضوعات پیچیدهای
باشــند :مبلمان شــهری ،المانهــا ،دیوارنگاریها،
کفسازی مناســب ،چند کاربری جذاب و جاذب و
مهمتر از همهی اینها یک بهانه الزم است.
مهمترین کاتالیزور در فضاهای شــهری
تاریخی؛ مکث و سکون است
تجربهای که در محوطهی باز جلوی مســجد
وکیل به حد فراوانی موفق ظاهر شده است نتیجهی
بسیاری موقعیتها و خردورزیها است که در اینجا
از آن به «کاتالیزور» یاد میشــود .معماری ســردر
مسجد وکیل و ورودی بازار وکیل (شمشیرگرها) به
حد کافی جذابیت بصری دارند؛ بااینحال چیزی در
ایــن میان برای تبدیل کردن این محدوده به مکانی
ویژه همواره موردنیاز بوده اســت؛ یک کاتالیزور .در
علم شیمی ،کاتالیزور مادهای است که اگر به مخلوط
واکنشی افزوده شود ،سرعت رسیدن ماده به حالت
تعادل در سیســتم را بدون آنکه خود دســتخوش
تغییر شیمیایی پایدار شود ،تغییر میدهد و معموالً
آن را افزایــش میدهــد .کاتالیــزور در مرحله اول
واکنش مصــرف و در مرحله بعد تولید میشــود و
فقط راه را برای پیشرفت واکنش میگشاید.
در فضاهــای تاریخــی شــهری کــه قدمت،
کهولــت و مداخالت پیدرپی به فرســودگی فضا و
کارکــرد انجامیده و یا از «بداعت» آن کاســته و بر
«تکرار» آن افزوده اســت ،نیز چیزی باید بهمثابهی

کافیشاپ روبهروی مسجد وکیل
کافیشــاپ ژولــپ بهمثابــهی یــک نهاد در
محدودهی ورودی مســجد وکیل شــیراز مهمترین
قرارگاه رفتاری ایســتگاهی اســت که خود توانسته
است فضای مکث و سکون را ایجاد نماید .این قرارگاه
با معماری ســادهی خود امکان نفوذپذیری بصری با
ســردرهای مســجد و بازار را حفظ کرده و بهانهای
است برای خلق تجربهی حضور در فضا بیآنکه خود
بهتنهایی بهتمامی خواست بازدیدکننده از فضا بدل
شــده باشــد .اما همین هم بهتنهایی کافی نیست.
چیزهای کوچک دیگری هم الزم است .موفقیت یک
فضا در جزئیات ســادهای نهفته است که بیدرنگ

دیده میشوند و یا در پی آن برای کشف باید گشت.
النهی پرندگان ،درخت آذینبندی شــده و چند کار
هنری کوچک همگی بهانههایی برای درنگ و لذت
ناشی از کشــف جزئیات را برای بازدیدکننده فراهم
میآورند .برای اینکه مکث ناظر در این فضا بیشــتر
شود عاملی کلیدی الزم اســت و آن چیزی نیست
جز تسهیالت .مبلمانهای شهری و خدمات عمومی
الزمهی تســهیالت مناسب هســتند .صندلیهای
متحرک کافه اجازهی هماهنگی با فضا را داده است
و اینجا به جاپذیری حــق انتخاب و امکان تغییر را
در فضا میدهد که بدینســان بیشازپیش آن را به
مکانی منعطف بدل میکند.
عناصری مانند درختان به این فضا حســی از
زندگی میبخشــند ،اما طراحی و احداث آبنما در
مکان کنونی با محورهای مسجد ،سردر و نظایر آن
پیوندی ندارد .چنین فضاهایی نیازمند یکدســتی و
پویایی هســتند .آبنماها و درختان نقاط مرجع در
فضا میسازند و باید هوشیارانه از آنها استفاده کرد.
درختان نباید دید به عناصر تماشــایی مانند سردر
مسجد را خدشهدار کنند و درعینحال حضور آنها
نباید مانع ســیال بودن و یکپارچگی فضای پیرامون
ورودی مسجد شود.
سایه
بااینحال نباید فراموش کرد که چالش بزرگ
در فضاهای شــهری شیراز« ،سایه» است؛ درختانی
که ســایه قابلاستفاده ندارند .آفتاب ،حضور پذیری
را در ســاعات گوناگون مختل میکند و درعینحال
کاشــت درختــان میتواند محورهای تماشــایی را
مخدوش کند .هندسه کفسازی موجود برای ایجاد
هویت بصری یکدست مناسب است ،اما میتوانست
با خلــق جزئیات بیشــتری در برخــی واحدها بر
پیچیدگی آن بیفزاید.
لبهها
موضوع مهم دیگر لبهها هستند .برخالف آنچه
تصور میشــود لبهها تنهــا کاربریهای فعال مانند
حجرهها و مغازههای تجاری در این محدوده نیستند؛
بلکه مهمترین لبهی فراموششــده در این محدوده،
لبههای آجری حمام وکیل است که قرارگاهی برای
نشستن و در سایهبودن را فراهم آورده است .اندک
درختان روبروی این لبه ،درختان ســایهدار نیستند.
بنابراین بهجز سبزینگی کار چندانی در فضا ندارند.
عقبنشســتن حمــام وکیل این فرصــت را فراهم

برای ساخت نهاد؛ دانشی مبتنی بر معرفت
درونی الزم است
در پایان باید گفت تبدیل فضای ورودی مسجد
وکیل بهعنوان تجربهای از نوسازی شهری در بستر
تاریخی از معماری بهعنــوان کاتالیزوی موفق بهره
برده است ،اما تسهیالت الزم برای ماندگاری را باید
هر روز و بهطور پیوســته تعریــف و بازتعریف کند.
برای ساخت نهاد باید دانشــی پیشتر وجود داشته
باشــد و آن نیــز باید به معرفتی درونی بدل شــده
باشد.
تنها در این صورت اســت کــه معماری جدید
بهمثابــهی کاتالیــزور در فراینــد تولیــد مکان در
فضاهای تاریخی وارد میشود و بیآنکه خود در آن
مستحیل شود و یا فضای تاریخی را خدشهدار کند،
بر شــتاب ســامانهی میافزاید و در پایان همچنان
هویت خود را محفوظ مــیدارد .برای اینکه چنین
فضاهایی پیوســته کارا باشند باید مدیریت و حفظ
آن را به کنشگران واقعی فضا واسپرد و آنها کسانی
نیســتند جز بهرهبردن نهایی فضا .به عبارتی باید از
منظر سازندگان به منظر بینندگان حرکت کنیم.
پن .دکتری معماری منظر
عضو هیئتعلمی دانشگاه هنر شیراز

،،

تداوم سکون باعث
میشود فضای شهری
تاریخی در پیش چشم
ناظ ِر خود ،جا باز کند
و برای این کار باید
«رویداد» وجود داشته
باشد؛ چیزی برای شدن،
رخدادن ،دیدهشدن،
تجربهشدن و همهی
اینها نیازمند حدی از
«بداعت» است؛ بداعتی
که شرط «هنر» است

،،

،،

موفقیت یک فضا در
جزئیات سادهای نهفته
است که بیدرنگ دیده
میشوند و یا در پی
آن برای کشف باید
گشت .النهی پرندگان،
درخت آذینبندی شده
و چند کار هنری کوچک؛
همگی بهانههایی برای
درنگ و لذت ناشی از
کشف جزئیات را برای
بازدیدکننده فراهم
میآورند

،،
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گزارش «شهرراز» دربارهی نقش معماری و شهرسازی در صنعت گردشگری

،،

وجود بناهای تاریخی و
مدرن ازیکطرف و وجود
زیرساختهای گردشگری
و میزان انسانمحوری
شهرها از طرف دیگر،
نقش و جایگاه معماری
شهری و تأثیر آن بر
میزان موفقیت در موضوع
گردشگری را نشان
میدهد

معماریانسانمحورشهری
موجبتوسعهیگردشگریمیشود
فاطمه منفرد
در جهان امروز صنعت گردشگری دیگر تنها بهعنوان گردش و تفریح مطلق تلقی نمیشود؛ بلکه مانند هر
صنعت دیگر به ابزار و استراتژیهای خاص خود نیاز دارد .از سوی دیگر هر منطقه به فراخور شرایط محیطی،
فرهنگی و اقلیمی شیوهای مستقل و متفاوت را انتخاب میکند .با توجه به توزیع جاذبههای گردشگری متنوع
به شکلی مناسب در شیراز ،گسترش گردشگری میتواند باعث توزیع عادالنه درآمد در سطح شهر شود و تا

حدودی به توسعه پایدار در آن کمک کند .شیراز بهعنوان یکی از مهمترین قطبهای گردشگری ایران
قابلیتهای اطمینانبخش فراوانی برای توسعه و گسترش در این صنعت دارد.
خانههای فــراوان با ویژگیهای معماری منحصربهفرد ،وجود بناهای مربــوط به ادوار مختلف تاریخ،
مورفولوژی و ساختار شهری خاص عالوه بر جاذبههای گردشگری موجود در آن ،از نقاط قوت شیراز در جذب
توریست داخلی و خارجی است.

،،

،،

یکی از مهمترین
مؤلفههای مؤثر در رشد
صنعت گردشگری یک
منطقه ،افزون بر بنا و
جاذبههای تاریخی و
ارزشمند آن ،زیبایی
بصری محیط پیرامون
و ایجاد میل رغبت
بازدیدکننده در گذراندن
زمانی بیش از صرفاً
بازدید از آن جاذبه است.
این مسئله موجب آشنایی
بیشتر گردشگران با بافت
فرهنگی مردم جامعه
میزبان میشود

،،

،،

در کنار مرمت و بازسازی
آثار تاریخی باید
محدودههای این اماکن،
هتلها ،اقامتگاهها ،بازارها،
فضاهای تفریحی و ...از
نگاه مسئوالن دور نماند.
با توجه به مرکزیت بیشتر
آثار تاریخی و جاذبههای
گردشگرپذیر شیراز در
محدوده شیراز قدیم ،این
روزها شاهد ترافیک بسیار
سنگین و حضور بیرویه
ماشینها در کنار مردم
هستیم

،،

نقش معماری شهری در گردشگری
ازآنجاکه گردشگری موضوعی چندوجهی و میانرشتهای
اســت ،بخشهای مختلف اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگی،
جغرافیایی و مدیریتی با آن در ارتباط هستند و رابطهای متقابل
بین آنها و گردشــگری برقرار اســت؛ بهنحویکه ازیکطرف
گسترش گردشگری بر هریک از این بخشها تأثیرگذار است و
میتواند موجب رونق بیشتر آنها شود و از طرف دیگر پیشرفت
و بهروز بودن این زمینهها ،موجب افزایش جذب گردشگر و به
دنبال آن رشــد اقتصادی و بهبود وضع عمومی منطقه خواهد
شد .در این میان معماری شهرها و میزان اهمیتی که مسئوالن
به دغدغههــا و نیازهای جامعه گردشــگر بهعنــوان میهمان
میدهند از بخشهایی است که بهطور مستقیم و غیرمستقیم
تأثیر فراوانی در گسترش گردشگری دارد .وجود بناهای تاریخی
و مدرن ازیکطرف و وجود زیرساختهای گردشگری و میزان
انســانمحوری شــهرها از طرف دیگر ،نقش و جایگاه معماری
شــهری و تأثیر آن بر میزان موفقیت در موضوع گردشگری را
نشان میدهد.
متأســفانه شــهرها با حضور خیابانهای شلوغ ،وسایل
نقلیه ،آلودگی و در نظر نگرفتن آســایش انسانها و عدم توجه
به نیازهای وی طی ســالیان آثار مخربی را در پی داشــتهاند.
عالوه بر این تأثیرات بر زندگی ســاکنین شــهرها ،با توجه به
رشد روزافزون صنعت گردشــگری و مقوله سفر بین مردم در
بسیاری مواقع بعضی ساختوسازهای جدید که طی سالهای
اخیر در راستای گسترش شهر انجامشدهاند ،مشکالتی را برای
گردشگران ایجاد میکند .با توجه به این موضوع در زمان حاضر،
ارتقای کیفیت محیط شهری برای انسانها و تبدیل شهرها به
شهرهای انســانمحور که به نیازهای انسان در محیط شهری
توجــه میکند ،یکی از مهمترین هنجارهــای ذهنی معماران،
شهرســازان و صاحبنظران صنعت گردشــگری در برخورد با
فضای شهری است.
شهر انسانمحور
امروزه اغلب شــهرها در فضاهای شهری با شهروندان و
گردشــگران نامهرباناند .این فضاها اغلب با ماشین و موتورها
احاطهشــده و به حضور آزاد انسانها در خود بیاعتنا هستند.
فضاهای شــهری به گذرگاههایی تبدیلشدهاند که تنها امکان
رفتوآمــد افراد را فراهم میکننــد و اغلب بخشهایی را برای
اســتراحت و تغذیــه روح آنها را در نظــر نگرفتهاند .به دلیل
معماری بسیاری از خیابانهای شهر در همه حال حتی حضور
در پیادهروها مردم هراس برخورد با اتومبیل را دارند .معلولین
جسمی ـ حرکتی فضاهای عمومی شهر را فراموش کرده و در
خانههای خود نشستهاند .سالخوردگان مانند مجسمههایی در
فلکهها نشســته و فواره و حوضچهها را مینگرند .گردشــگران
صرفــاً میتوانند به جاذبههای موردنظر رفته و پس از بازدید به
سمت مکان بعدی بروند ،ازدحام مردم و عدم وجود مکانی برای
ماندن در آن منطقه امکان گذراندن زمانی بیشتر در آن محیط
را به آنها نمیدهد.
شهر انسانمحور ،شهری اســت که مردم از بودن در آن
احســاس رضایتمندی و خشــنودی خاطر دارنــد و نیازهای
جســمانی ،روانی و معنوی انســان را یکجا برآورده میکند و
بهجای دلبســتگی به روشهای صرفاً علمی و فنی طراحی که
برای رفع مشکالت شهری ارائه میشوند ،چشم امید به بازیابی
برخی احساسات فراموششده انسانی دوخته است.

اهمیت معماری شهری در شیراز
شیراز ازجمله شهرهایی اســت که میتوان بهجرئت آن
را از مهمتریــن و باارزشترین شــهرهای تاریخی ایران تلقی
کــرد و این ویژگی عالوه بر وجود آثار مهم تاریخی ،ناشــی از
کالبد شهر و معماریهای گوناگون بخشهای مختلف تاریخی
موجود در آن اســت .درمجموع شــیراز با داشــتن باغهایی از
دورههای مختلف تاریخی ،خانههای تاریخی فراوان با معماری
منحصربهفرد در بافت قدیم ،آثار تاریخی مذهبی مانند مساجد
و بقــاع متبرکه ،بازار و همچنین مجموعه بینظیر زندیه ازنظر
تنوع مکانی از بینظیرترین شهرهای موجود محسوب میشود.
در ایــن میان هنگامیکه ســخن از جذب گردشــگر به میان
میآید ،عالوه بر جاذبههای موجود در یک منطقه ،بدون شــک
عناصر و زیرســاختهای بســیاری برای ایجاد انگیزه و جذب
آنها مطرح میشود؛ بنابراین هراندازه به مقوله گردشگری نگاه
تخصصیتری داشته باشیم ،به همان میزان نقش عناصر مختلف
برای جذب بیشتر گردشــگر و ایجاد ماندگاری در ذهن او نیز
پررنگتر خواهد شد.
با نگاهی به تاریخ گردشگری از پیدایش اولین جاذبهها،
مهمانخانهها ،کاروانسراها و ،...تا رسیدن به صنعت گستردهی
امروزی ،پیوند پایدار گردشگری و معماری کامال مشخص است.
انســان محور بودن هر منطقه در آثــار ،بناها و همچنین نحوه
شهرسازی قدیم کامال مشهود است.
افزایش زمان ماندگاری گردشگر
یکــی از مهمتریــن مؤلفههــای مؤثر در رشــد صنعت
گردشــگری یک منطقه ،افزون بر بنــا و جاذبههای تاریخی و
ارزشمند آن ،زیبایی بصری محیط پیرامون و ایجاد میل رغبت
بازدیدکننده در گذراندن زمانی بیش از صرفاً بازدید از آن جاذبه
اســت .این مسئله موجب آشنایی بیشــتر گردشگران با بافت
فرهنگی مردم جامعه میزبــان و ماندگاری ذهنی پررنگتر در
ذهن آنها میشود .سنگ بنای اصلی مقوله سفر در فرد ،کسب
تجربه و آشــنایی با دیگر اماکن و اقوام و فرهنگهاست .امروزه
با توجه به تغییر ســبک و ذائقه گردشــگران آنها غالباً برای
آشنایی بیشتر با دیگر فرهنگها و اقوام به سفر کردن به مناطق
مختلف میپردازند .حالآنکه یکی از مهمترین فعالیتهایی که

در این زمینه توســط مسئوالن و تصمیمگیرندگان این صنعت
میتواند مدنظر قرار گیرد ،فراهم کردن فضاهایی برای گفتوگو
و تبادلنظر بین جامعه میزبان و میهمان است .خوشبختانه طی
یکی دو سال اخیر شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه در شیراز
هستیم .مثالهایی موجود است که تأثیر این موضوع بر میزان
ماندگاری افراد و باال رفتن حس رضایتمندی آنها از ســفر به
شیراز را بهخوبی نشان میدهد.
جنبوجوش در دل مجموعه زندیه
در حال حاضر مجموعه زندیــه با توجه به قرارگیری در
بافت قدیم شــیراز با دارا بودن مؤلفههای اصلی شهرنشینی در
آن زمان یعنی بازار و مسجد و نزدیکی چندین مکان ارزشمند
در فاصلهای کم از یکدیگر یکی از مهمترین وزنههای گردشگری
شیراز اســت .از سال گذشته تاکنون کیفیت فضای محیطی و
جمعی این مجموعه با توجه به بــه وجود آمدن کافههایی در
محوطه باز ورودی مســجد و حمام وکیل روندی رو به رشد را
در پی داشته اســت .بهراحتی میتوان باال رفتن میزان سپری
کردن زمان بازدیدکنندگان در این محدوده را مشــاهده کرد و
تأثیر اهمیت به رفاه گردشــگران را در بازدید و گذراندن زمان
بیشتری در مناطق گردشگری و تاریخی دید .در سالهای قبل
گردشــگران صرفاً با برنامهای نیــم روزی به بازدید از مجموعه
زندیــه پرداخته و اغلب بعد از صرف ناهار به قســمت دیگری
از شــهر میرفتند ،اما در حال حاضر بسیاری از آنها حتی در
تورهای مشــخص و به همراه راهنما برنامه زمانبندی خود را
برای مجموعه زندیه یکروزه بسته و فضایی که گردشگر برای
آرامش فــردی و دیدن مردم و لمــس فرهنگ جامعه میزبان
میخواهند را در اختیار او قرار میدهند .شور و هیجانی خاص
در این منطقه ایجادشــده اســت که از چشــم هیچ رهگذری
خواه شــهروند شیرازی ،خواه مســافری داخلی یا خارجی دور
نمیماند .اتفاقی که در خیلی از شهرهای دیگر ایران نیز شاهد
آن نیســتیم .گردشگران خارجی با مسافرانی از دیگر شهرهای
ایران و یا شیرازیها بر سر یک میز نشسته و در حال صرف غذا
یا نوشیدنی خود به گپ و گفتوگو پرداخته و لحظاتی ماندگار
را در ذهن خود ثبت میکنند.

نمونهی باغ عفیفآباد
مثالی دیگر از تأثیر بســیار زیاد اینگونه اماکن در خاطر
بازدیدکننــدگان را میتوان باغ عفیفآباد واقع در بافت میانه و
بافاصلهای نســبتاً دور از دیگر جاذبههای شهر ذکر کرد .میزان
تأثیر و اهمیت محیط پیرامــون جاذبهها و همچنین توجه به
نیازهای رفاهی گردشــگران در میزان جــذب آنها را میتوان
صرفاً با مشــاهده همین دو مورد در شــیراز مشاهده کرد .باغ
عفیفآباد به دلیــل قرارگیری در بافت میانه که تا اواخر قاجار
محدوده خارج از شــیراز محسوب میشد بهصورت منفرد و در
بخش مدرن شهر قرارگرفته است .برنامه بازدید از این باغ اغلب
در برنامهریزیهای فردی و گروهی گشتی یکساعته محسوب
میشد و بازدیدکنندگان بالفاصله پس از بازدید منطقه را ترک
کرده و به سمت جاذبهای دیگر میرفتند .از حدود دو سال قبل
طرح مسدود کردن تردد خودرو در خیابان مقابل باغ انجام شد
و فضاسازی و ســنگفرش کردن آن در مدتزمانی مناسب به
اجرا درآمد .این مســئله در زیباســازی بصری ورودی این باغ
بســیار مؤثر بود بهگونهای که حتی عابران خیابان ســتارخان
بهطــور ناخودآگاه حس رفتن و بازدید از این باغ در آنها زنده
میشد .از حدود چهار ماه پیش در حاشیه انتهایی این مسیر و
نزدیکی باغ کافهای در قالب بیرون بر فعالیت خود را آغاز کرده
اســت که بهطور کل فضای اطراف ایــن باغ تاریخی را متحول
کرده اســت .این کافه که صرفاً با عنوان بیرون بر فعال اســت
بهمنظور باال بردن رضایتمنــدی مخاطبان صندلیهایی برای
نشســتن و لذت بردن از هوا و فضا درحالیکه نوشــیدنی خود
را مینوشــند فراهم کرده است .حتی با کمترین توجه میتوان
تأثیر بــزرگ این موارد را در میزان ایجــاد انگیزه کردن برای
بازدید و ماندن بیشــتر گردشــگران در این نواحی را مشاهده
کرد .گردشگران خارجی پیشازاین اغلب تنها بافت قدیم شهر
و معماری سنتی شــهر را مشاهده میکردند ،اما بهرغم چنین
اتفاقی اکنون ما به گردشــگر خارجی عالوه بر بازدید از جاذبه
موردنظر فرصت نشستن در بافت جدید شهر با ساکنین امروزی
آن ،خانهها و مغازههای مدرن شــهر درحالیکه قهوهاش را سر
میکشد میدهیم.
اهمیت محیط اطراف جاذبهها
و در آخر ،همانگونه که اشــاره شد طی سالهای اخیر
خوشبختانه شــاهد مرمت بسیاری از بناها و خانههای تاریخی
در شیراز و تحت نظارت ســازمان میراث فرهنگی بودهایم که
این مسئله گواه بر توجه بیشتر به مقوله گردشگری ،معماری و
شهرسازی و جذب گردشگر است؛ اما نکته قابلتوجه این است
که در کنار مرمت و بازسازی آثار تاریخی باید محدودههای این
اماکن ،هتلها ،اقامتگاهها ،بازارها ،فضاهای تفریحی و ...از نگاه
مســئوالن دور نماند .با توجه به مرکزیت بیشتر آثار تاریخی و
جاذبههای گردشگر پذیر شــیراز در محدوده شیراز قدیم ،این
روزها شاهد ترافیک بسیار سنگین و حضور بیرویه ماشینها در
کنار مردم هستیم که این مسئله را میتوان یکی از بزرگترین
چالشهای موجود حال حاضر این منطقه دانست .بدون نیاز به
نگاهی چندان دقیق میتوان ترس و استرس برخورد با ماشین
را در چهــره توریســتهای خارجی دید .همچنین مســافران
داخلــی نیز از وضعیت ازدحام ماشــینها در این بخش کالفه
شــدهاند .فارغ از این دغدغهها ،با وجود آثار ارزشمند در بافت
قدیم شــهر تا مدتی پیش ،شــاهد مکانهایی برای استراحت
گردشــگران و یا فضاهایی برای افزایــش زمان ماندن آنها در
اطراف این جاذبهها نبودیم که مسئلهای قابلتأمل است .نکته
قابلتوجه این اســت که مسلماً سرمایهگذاری و هزینههایی را
که در راستای بهینهسازی مســیرهای تردد افراد ،انسانمحور
بودن ساختوسازها ،محیط پیرامون بخش گردشگرپذیر شهر
و بهطور کل در این بخش میشود ،میتوان سرمایهگذاریهای
ماندگار و سودآوری حتی در میانمدت دانست.
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مقالهای دربارهی نقش معماری شهری در حیات شبانه

شهر 24ساعته
موجب بازتولید فضاهای شهری میشود
صادق حبیب زاده
ازآنجاکــه حیات و ســرزندگی افراد جامعه منــوط به حضور فعال و پرنشــاط در فضاها و
مکانهای جمعی است ،برای دستیابی به شــهری زنده و پویا نیاز است مکانهایی برای تحقق
این امر اختصاص یابد .جین جیکوبز مدعی بود که شهرهای سالم و بانشاط ،شهرهای ارگانیک،
خودجوش ،خوش اقبالاند .آنها بر تنوع اقتصادی و انســانی ،معمــاری ،جمعیتهای متراکم و
زمانهای مرده شــهری و عوامل تأثیرگذار در
ایجاد یا حذف آن
زندگی شبانه سهم مؤثری در اقتصاد داخلی شهرها
دارد .باعث ایجاد شغل شده و بهخودیخود یک تجارت
محسوب میشود .در تولید ،توزیع و سازماندهی صنعت
توریســم نقش مهمی دارد ،به تقاضای مصرفکنندگان
واکنش نشــان داده و از طریق مالیات بر ارزشافزوده به
دولت کمک میکند .بهطورکلی اقتصاد شــبانه به رشد
اقتصاد شهری و محلی از طریق خلق فرصتهای تجاری
و ایجاد شــغل کمک میکند .این اقتصاد بر تســهیالت
تفریحــی متمرکز اســت .حضور فعالیتهــای مختلف
فرهنگی ،اجتماعی و تفریحی پس از ســاعات کاری هم
موجب بازتولید بســیاری از فضاهای شهری شده و هم
باعث جذابتر و قابل زندگیتر شــدن این مناطق برای
ســاکنان و بازدیدکنندگان میشــود .حضور فعالیتها
و کارکردهــای اجتماعی ،فرهنگــی ،تفریحی و ...پس از
ســاعات کاری در مراکز شــهری باعث پایداری زندگی
شهری شده و میتواند اثرات مثبتی بر کاهش وقوع جرم
و اختالل و آشفتگی داشته باشد .همین امر باعث جذب
مردم و احیاء مراکز شهری متروک و قدیمی شهر خواهد
شد .نکته قابلتوجه این است که اثر مثبت زندگی شبانه،
زمانی بروز خواهد کرد که راهکارهای مدیریتی و کنترلی
و برنامهریزیشــده برای زندگی شــبانه در پیش گرفته
شــود .حضور فعالیتهای تفریحی ،فرهنگی و اجتماعی
در ســاعات بعد از کار باعث ایجاد سرزندگی و نشاط در
بســیاری از مردم شده و همچنین باعث افزایش فعالیت
در خیابانها میشود.
شهر  24ساعته
اگرچــه در نگاه اول واژه شــهر  24ســاعته وجود
تمــام خدمات و فعالیتهای شــهری در تمام ســاعات
شــبانهروز را تداعی میکند ،اما این اصطالح درواقع در
اثر رشد صنعت ســرگرمیهای آخر شب که باعث بروز
مشکالت زیادی در بسیاری از شهرهای اروپایی (و بهویژه
انگلستان) شد و فشار زیادی بر قلمرو عمومی و خدمات
شهری (مانند حملونقل عمومی و مراقبتهای امنیتی)
وارد آورد ،شکل گرفت .درواقع این عبارت با فعالیتهای
اقتصادی شــبانه ارتباط مســتقیم دارد و شعار جذابی
برای رونق هر چه بیشتر اینگونه فعالیتهاست و هدف
یک شــهر را برای معرفی خود بهعنوان یک مکان قابل
زندگی از طریق گسترش تفریح و سرگرمی ،خرید و سایر
فعالیتهای اوقات فراغت در ساعات بیشتری از شبانهروز
بیان میدارد.
شهر  24ساعته؛ فرصتها و تهدیدها
اقتصاد شبانه یک نمود برجسته از ارتباط پیچیده،
پویا و فزایندهای اســت که بین اجــزا اقتصاد ،جامعه و
فرهنگ وجــود دارد .از خالل این ارتبــاط هم فوایدی
حاصل میشــود و هم امکان ضررهایــی وجود دارد که
بسته به شرایط و چگونگی مدیریت و توجه به این رابطه
میتواننــد بهعنوان فرصتها و تهدیدهایی در کنار یا در
مقابل مدیریت شــهری قرار گیرنــد .ازجمله فواید این
فعالیتها میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
 .1افزایش سرزندگی و نشاط در بسیاری از مردم و
افزایش فعالیت در خیابانها .2 .کمک به احیاء مکانهایی
کــه احتیاج به احیاء و باز زنده ســازی دارند و جذابتر
و قابــل زندگیتر کــردن این مناطق برای ســاکنین و
بازدیدکنندگان .3 .کمک به رشد اقتصاد شهری و محلی
از طریق خلق فرصتهای تجاری و تولید شغل .4 .کمک
به ارتقاء کیفیت روابط اجتماعی و توسعه فرهنگی شهر.
اساساً به دلیل سروکار داشتن این فعالیتها با زمان
شب و شــرایط خاص فعالیتهای تفریحی و سرگرمی و
اوقات فراغت مشــکالتی به قرار زیر ممکن اســت پیش
رو باشــد .1 :رفتارهای پرسروصدا در خیابانهای نزدیک
مراکــز تجمع فعالیتهای شــبانه بهویژه بعد از تعطیلی
این اماکن که میتواند ســبب آزار جدی ساکنین محلی
شود .2 .رفتارهای ضداجتماعی مانند آشغال ریختن در
خیابانها و تخریب وســایل و احیاناً خشونت که نهتنها
ناخوشایند و ترســاننده است؛ بلکه باعث صرف هزینه و

کار زیاد برای مقابله با آنها میشــود .3 .بروز جرم و بزه:
مانند پخش مواد مخدر و سرقت .مادامیکه اقلیت اندکی
از افراد بیمالحظه باعث بروز مشــکالتی شوند ،همیشه
خطر بروز حادثه در مکانهای تمرکز فعالیتهای شبانه
بهویــژه اگر این محلها نزدیک مناطق عمده ســکونتی
باشــند وجود دارد .باید توجه داشت که منظور از زمان
شــب ،صرفاً ساعات انتهایی و دیروقت شب نیست؛ بلکه
غروب و ســاعات اولیه شب را هم شــامل میشود .مث ً
ال
ســاعت  5بعدازظهر به بعد .همچنین ،هزینههای اضافی
شــامل هزینههای حفظ نظم و آرامش ،خدماترسانی و
پشتیبانی مراکز فعالیتی شــبانه و فراهم کردن خدمات
ویــژهای مانند حملونقل عمومی هم نباید نادیده گرفته
شود.
فعالیتهای اقتصادی شبانه بهمثابه یک فرصت
دو روش بــرای مواجهــه با فعالیتهای شــبانه و
ارزیابی اثــرات آن وجود دارد .یکی اینکه با دید مالیمی
صرفاً به جنبههای ســودمند توسعه آن توجه کنیم و یا
اینکه با برخوردی انفعالــی و توجه به تهدیدهای آن به
مخالفت با آن بپردازیم .راه سومی هم هست آن هم اینکه
با ارزیابی توان فیزیکی ،اقتصــادی ،اجتماعی ،فرهنگی
شــهرها و شــناخت نقاط قوت و ضعف بــا برنامهریزی
مناســب در جهت گسترش فعالیتهای اقتصادی شبانه
فرصت مغتنمی را برای مدیریت شهری بهمنظور پویایی
و طراوت محیط شــهری و رشــد فرهنگی و اجتماعی و
اقتصادی شــهرها ایجاد کرد .بیشتر مراکز شهری موفق،
نهتنها طیفی از کاربریهای مسکونی ،تجاری ،تفریحی و
خردهفروشی را فراهم میکنند؛ بلکه فرهنگهای محلی
و هنرهــای پربار را پرورش میدهند .بهعالوه مکانهایی
برای فعالیت در  24ســاعت شبانهروز 7 ،روز هفته و 12
ماه سال هستند .ایده شهر  24ساعته حقیقتاً باعث منافع
اقتصادی بســیاری شــده اســت و در مرکز تفکر جاری
توسعه حوزه فرهنگ شهری جای دارد.
راهبردهای کلیدی
اصوالً بهواســطه پیچیدگی مفهوم شــهر و زندگی
شــهری و تفاوت فرهنگها ،هنجارها و آدابورســوم و
شــیوههای مدیریتی متفــاوت در شــهرهای گوناگون،
نمیتوان نســخه واحدی برای گسترش و استفاده هرچه
بیشــتر و مفیدتر از فعالیتهای زمان شــب در راستای
نزدیک شدن به مفهوم شهر  24ساعته پیچید .دراینبین
میتــوان به راهبردهای کلیدی اشــاره کرد که مدیریت
شــهری ازجمله در کشــور خودمان میتواند با توجه به
آنها و در نظر گرفتن شرایط فیزیکی ،اقتصادی ،فرهنگی
و اجتماعی خاص هر شــهر گامهــای مؤثری در جهت

اختالط کاربری میبالند .او پویایی و احساس زندهبودن شهر را درگرو مراکز شهری پیچیده،
متراکم و پرازدحام میداند و به آثار مثبت اقتصــادی ـ اجتماعی و روانی عاطفی اینگونه مراکز
اشــاره میکند) .بهاینترتیب ،تراکم ،اختالطی از کاربریها و ســاختمانهای گوناگون به همراه
حضور و جنبوجوش مردم ،تصویر یک مرکز شهر ایده آل را در اندیشههای جین جیکوبز فراهم
میآورند.
گســترش فعالیتهای شــبانه و نزدیک شدن به مفهوم
شهرهای  24ساعته بردارد.
تنظیم یک چشمانداز مثبت برای زمان شب
مدیریت شــهری باید موافق گسترش فعالیتها در
مکانهای مناسب غیر از زمانهای کاری متداول باشد و
یک چشمانداز مثبت و خوشبینانه برای برنامههای زمان
شب با همگرایی نظرات همه گروهای ذینفع تنظیم کند
و از کمکهایی که باعث رشد صنعت گذران اوقات فراغت
در شب میشود با در نظر گرفتن تمام مشکالتی که ممکن
است به دنبال داشته باشد ،استقبال کند .به فعالیتهای
شــبانه در چشمانداز ،راهبردها و سیاستها باید بهعنوان
یک جزء مهم و رشــد دهنده فرهنگ شــهرها نگاه شود.
این چشــمانداز میتواند توسعه و ترقی شهر بهعنوان یک
مــکان امن ،جذاب و پرطراوت و نشــاط از طریق عرضه
فعالیتهای متنوع شــبهنگام و غروب باشد .دراینبین
آرمانهــای کلیدی را میتوان برشــمرد کــه میتوانند
پشتیبان چشــمانداز باشند .1 :توسعه یک اقتصاد متنوع
شــبانه و سر شب که ساکنین و بازدیدکنندگان را جذب
کند .2 .افزایش تعداد هتلها ،کافهها ،رستورانها ،موزهها،
کتابخانهها ،گالریها و ســایر اماکــن فرهنگی و گذران
اوقات فراغت در مراکز شــهری .3 .افزایش تعداد افرادی
که بعد از ســاعت  5بعدازظهر از مراکز شــهری بازدید و
استفاده میکنند .4 .آماده کردن تسهیالت پیشرفته (مثل
حملونقل عمومی مناسب) برای کسانی که از این مراکز
استفاده میکنند .5 .امنتر کردن مراکز شهری و افزایش
دعوتکنندگی این مراکز بهوســیله کاهــش رفتارهای
ضداجتماعــی و کاهش ترس از وقــوع جرم و بروز خطر.
از ســویی شناســایی دقیق و صحیح و همهجانبه مراکز
عمده فعال شــبهنگام و غروب در شــهر اعم از مکان،
نوع فعالیتها ،ســاعات اوج فعالیت ،نقاط قوت ،ضعفها
و کمبودهــای این مراکز و ...از اهمیت بســیار باالیی در
برنامهریزی و مدیریت مناسب زمان شب برخوردار است.

مکانهای مناسب ایجاد فضای شبانه در شیراز

زندیه
نــام کریمخان زند برای همه نامی آشــنا و وجود
بلــواری با همین نام در مرکز شــهر شــیراز تأکیدی بر
اهمیت نام کریمخان زند است.
این بلوار که ســابقهای تاریخی دارد و مسیر اولیه
آن در دوران صفویه بهعنــوان یکی از دو محور چهارباغ
شــهر پایهریزی شده اســت بهتدریج و در طول سالیان
متمادی بهعنوان قلب و مرکز اصلی فعالیتی و اســتقرار
عملکردها و فعالیتهای نوین پایه و اســاس شهر تبدیل
شــده و نقش بهســزایی در حیــات اجتماعی ،تحوالت

تاریخی ،گذران اوقات فراغــت و خاطرات جمعی ایجاد
کرده اســت .این محور بهواسطه ویژگیها و قابلیتهای
منحصربهفــرد کالبدی ـ فعالیتی ـ فضایی توان بســیار
باالیی جهت تبدیلشــدن به یک فضای شهری شبانه را
داشته و چنانچه مدیریت شهری طرح ارتقاء کیفیتهای
فضایی این محور با هدف تبدیل آن به خیابان  24ساعته
را در دستور کار خود قرار دهد ،میتواند تأثیر بهسزایی در
ساختار فضایی و محیطی شهری برجای گذارد.
حافظیه
نام مجموعهای آرامگاهی در شــمال شهر شیراز و
در جنوب دروازه قرآن اســت که آرامگاه حافظ شیرازی
را در خود جای داده اســت .مساحت حافظیه دو هکتار
بوده و از دو صحن شمالی و جنوبی تشکیل یافتهاست و
این صحنها توسط تاالری از یکدیگر جدا شدهاند .این
مجموعه چهار در ورودی ـ خروجی دارد که در اصلی در
ســمت جنوب آن ،دو در ،در ســمت غرب و یک در ،در
سمت شمالشرق مجموعه قرار گرفتهاست.
آرامگاه سعدی
آرامگاه سعدی معروف به سعدیه محل دفن سعدی،
شاعر برجسته پارسیگوی است .این اثر را محسن فروغی
طراحی کردهاست .این آرامگاه در انتهای خیابان بوستان
و کنار باغ دلگشــا در دامنه کوه در شــمال شرق شیراز
قرار دارد .در اطراف مقبره ،قبــور زیادی از بزرگان دین
وجود دارند که بنا به وصیت خود ،در آنجا مدفون شدهاند.
ازجمله مهمترینهای آن میتوان شوریده شیرازی را نام
برد که آرامگاهش بهوسیله رواق به آرامگاه سعدی متصل
شدهاست .لغتنامه دهخدا به نقل از فرهنگ برهان قاطع
نام موضعی که شیخ سعدی در آنجا آرمیده را «گازرگاه»
نامیده و به نقل از فرهنگ آنندراج گازرگاه را حد شــیراز
نزدیک به مرقد شیخ مصلحالدین سعدی شیرازی دانسته
اســت .این مــکان در ابتدا خانقاه ســعدی بوده که وی
اواخر عمرش را در آنجا میگذرانده و سپس در همانجا
دفن شدهاســت .بــرای اولین بار در قرن هفتم توســط
شمسالدین محمد صاحبدیوانی وزیر معروف اباقاخان،
مقبرهای بر فراز قبر سعدی ساخته شد.
پ.ن .کارشناس ارشد طراحی شهری
منابع :شــهر در شــب ،صادق کولیوند -احســان
عباســی ،اولین همایش بینالمللی شــهر برتر ،سازمان
عمران شــهرداری همدان  11و  12مرداد  .1385ایجاد
ســرزندگی شبانه با رویکرد طراحی فضاهای  24ساعته،
علیرضا حســینی -الهه سادات هاشــمی .کتاب خیابان
کریمخان زند نویسنده مصطفی ندیم

،،

حضور فعالیتهای مختلف
فرهنگی ،اجتماعی و
تفریحی پس از ساعات
کاری هم موجب بازتولید
بسیاری از فضاهای
شهری شده و هم باعث
جذابتر و قابل زندگیتر
شدن این مناطق برای
ساکنان و بازدیدکنندگان
میشود

،،

،،

بیشتر مراکز شهری
موفق ،نهتنها طیفی از
کاربریهای مسکونی،
تجاری ،تفریحی و
خردهفروشی را فراهم
میکنند؛ بلکه فرهنگهای
محلی و هنرهای پربار را
پرورش میدهند .بهعالوه
مکانهایی برای فعالیت
در  24ساعت شبانهروز،
 7روز هفته و  12ماه سال
هستند

،،

،،

بلوار کریمخان زند در
طول سالیان متمادی
بهعنوان قلب و مرکز
اصلی فعالیتهای نوین
پایه و اساس شهر تبدیل
شده و نقش بهسزایی در
حیات اجتماعی ،تحوالت
تاریخی ،گذران اوقات
فراغت و خاطرات جمعی
ایجاد کرده است .از
همینرو توان بسیار خوبی
جهت تبدیلشدن به یک
فضای شهری شبانه و
خیابانی  24ساعته را دارد

،،
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انسان ها
روز ملی هوای پاک
زمینزمان با
به بهانه حرکت کاروان هوای پاک در خیابانهای شیراز ،هم

گاهی به آسمان نگاه کن!
فرناز مرادپور

ویژهبرنامه روز ملی هوای پاک ،توســط ســازمان فرهنگی اجتماعی
شــهر شــیراز با مشــارکت حوزه معاونت حملونقل و ترافیک ،سازمان
حملونقل ریلی و هیئت دوچرخهســواری اســتان باهدف توسعه فرهنگ
اســتفاده از حملونقل عمومی و پاک اجرا شــد و همراهی اعضای شورا

و شــهردار شــیراز بهعنوان رأس هرم مجموعه مدیریت شهری با این
برنامه ،نشــاندهنده این بود که نهال «توســعه فرهنگ شهروندی» ابتدا
در زمین قلب و اندیشــه مــا بزرگترها جان میگیرد؛ باشــد که درگذر
زمان ریشــه بدواند و سایه بگستراند بر سر شــیراز عزیز؛ این شهر خوب
دوستداشتنی.
نخها را محکم دور انگشتان کوچکش میپیچد .گوشش به حرف من است که میگویم بدو! بازی کن! بخند! شادباش! بادکنکها را پرواز میدهد؛ به آسمان نگاه میکند و آبی
سرد دیماهیاش را عمیق نفس میکشد و آرام ،مثل یک پر باال میرود؛ سبک و خوشحال.
صدای شاتر دوربین و کمی بعد ،هوای دلچسب این شهر خوب دوستداشتنی و آسمانی که از زیر طاق دروازه قرآن روی سر شهر سایه انداخته ،با نفسهای آوینای سهساله
قاب میشود روی بیلبوردها ،میان شلوغی خیابانهای پر از ماشین و جلوی رفتوآمد آدمهایی که هوا را نمیبینند.
آدمها قدر چیزهایی که دارند را نمیدانند تا وقتی از دستش بدهند .کاش قدر آسمان آبی و نسیم همیشهبهاری و هوای چهارفصل شیراز را بدانیم؛ پیش از آنکه از دست بدهیمش.

توی دستهایشــان ابر و خورشید است .تاج درخت هم روی سرشان! بعضیهایشان هم عکس دوچرخه و اتوبوس
دست گرفتهاند .خوشحال و با یکجور بینظمی بچهگانهی دوستداشتنی باهم شعار میدهند :آسمون آبی ،هوای
پاک؛ حق همهی ما بچههاست.
«شــهروند کوچولوها» بچههای  3تا  6سالی هستند که در خانههای اسباببازی فرهنگسراهای شهرداری ،زیر نظر
مربیان و کارشناســان سازمان فرهنگی شــهرداری ،یاد میگیرند چطور از اآلن شهروندهای خوبی برای شهرشان
باشند.
به مناســبت روز ملی هوای پاک 40 ،نفر از این بچهها بهعنوان نماینده شــهروندان کوچک شــهر شیراز با کاروان
هوای پاک همراه شدند تا به آدمبزرگها یادآوری کنند ،دوچرخه ،اتوبوس و مترو وسایل حملونقلی هستند که اگر
جایگزین ماشینهای تکسرنشین شوند ،حال هوای شهرمان خیلی بهتر خواهد بود.

از ابتدای دیماه ،موضوع بیشتر کالسهای فرهنگسراها «هوای پاک» بود.
قرار گذاشــتیم بچهها چشمهایشــان را ببندند و فکر کنند اگرچه اتفاقی
بیفتد هوای شــهرمان تمیــز میماند .بعد همان تصویر فکر و خیالشــان
را نقاشــی کنند .دنیای فکری بچهها نزدیک بود .همــه یاد گرفته بودند
ماشینها دود میکنند .دوچرخه و مترو خیلی خوب است .اتوبوس بهتر از
ماشینهای شخصی است و...
عکس بچهها را با نقاشیهایشــان روی تعداد دیگــری از بیلبوردها نصب
کردیم تا بدانند برایمان مهماند ،این شهر به همراهی و توجهشان نیاز دارد
و یاد بگیرند در داشتن شهری بهتر مشارکت کنند.

بر و بچههای هیئت دوچرخهسواری
هــم بــا کاروان همراه شــدند؛ از
خلدبرین تا مالصدرا رکاب زدند تا
بگویند استفاده از دوچرخه بهجای
ماشین ،هم فال است هم تماشا.
اینکه هرکســی به ســهم خود به
شــهرش و آدمهای همشهریاش
فکــر کند خیلــی خوب اســت.
یکجور احساس مسئولیت شیرین
و قابلتقدیــر که حتمــاً فرداهای
بهتــری را برای شــیراز عزیز رقم
خواهد زد.

پایانه نمــازی ،محل تالقی بخشهــای مختلف
کاروان هوای پاک بود .شــهردار شیراز هم با تنی
چند از اعضای شورای شهر و جمعی از معاونین و
مدیران شهرداری به این کاروان پیوستند ،با تقدیم
دســتههای نرگس شــیراز ،به رانندههای ناوگان
اتوبوسرانــی خدا قوت گفتند و بــا اهدای گل و
کارت بلیت شهروندی از کسانی که برای سفرهای
درونشهری خود این وسیله حملونقل عمومی را
انتخاب کردهاند ،قدردانی کردند.

امیرعلــی؛ شــهروند 9
ساله شــیراز بود که به
نمایندگی از شهروندان
کوچک شــهر از شهردار
تشــکر کــرد .وقتــی
میگفــت از شــما و
همکارانتان در مجموعه
شــهرداری ممنونیــم
کــه هــوای کــودکان
شهرمان را دارید؛ هوای
آکنــده از بوی نرگس را
یکجــور عمیقی نفس
کشــید؛ انگار که دلش
نمیخواست حتی ذرهای
از آن را از دست بدهد.
و وقتی گفــت «هرکجا
هستم ،باشــم ،آسمان
مال من اســت ،پنجره،
فکر ،هوا ،عشــق ،زمین
مال من اســت» شهردار
باافتخار برایش دســت
زد و حتماً گوشــهای از
قلبش خوشحال بود که
کودکان شهرش میدانند
چــه چیزهایــی بــرای
داشــتن یک شهر خوب
مهم است.

شــهروند کوچولوها باذوق و شــوق ،بادکنکهایشان را توی هوا میچرخانند و انگار که دلشــان بخواهد زودتر بندها را رها کنند و پرواز را به تماشا
بنشــینند 80 .بادکنک را به آسمان شیراز فرستادند تا به همهی آدمبزرگها بگویند برای لذت گاهبهگاه بادکنک بازیهای بچهگانه ،هوای کودکان
شهرتان را داشته باشید.

شــهردار و مجموعه مدیریت شــهری شیراز
بهاتفــاق کاروان هوای پــاک همچنین پس از
قدردانی از مدیرعامل سازمان حملونقل ریلی و
معاون حملونقل و ترافیک ،جمعی از راهوران
قطار شــهری و شهروندانی که از مترو استفاده
میکنند ،برای بازگشــت به محل کار خود ،از
مترو اســتفاده کردند تا خود آغازگر توسعه و
ترویج فرهنگ اســتفاده از وســایل حملونقل
پاک باشند.

همزمان با ویژهبرنامه حرکت کاروان
هوای پــاک در خیابانها ،گوشــه
دیگری از شــهر ،البــهالی هوای
پاک زمستانی باغ جنت 180 ،نفر
از دانــش آموزان یکــی از مدارس
ابتدایــی بــا همکاری شــهرداری
منطقه چهــار و آموزشوپرورش،
یاد گرفتند چطور هوای شهرشان را
پاکیزه نگهدارند .بادبادک ساختند
و در آســمان آبی بــاغ جنت پرواز
دادند.
گاهی الزم است به بچههایمان یاد
بدهیم به آسمان نگاه کنند!

در کنــار کاروان هوای پاک ،مربیها و
کارشناسان آموزشی سازمان فرهنگی
اجتماعی شــهرداری هم بــه برخی از
مدارس مناطق کم برخوردار سر زدند
و با دانش آموزان در مورد هوای پاک،
استفاده از حملونقل پاک و نگهداری
از فضای سبز شــهری بحث و گفتگو
کردند.

