مردم هر چه داشتند

راهاندازی شهرک

هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی

4

مشاغل مزاحم در سال آینده

اجرای  30برنامه شاخص

شهر را باید در جهت

11
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در راه انقالب گذاشتند

11

در ده ه فجر

خواستههایشهروندانساخت

کاهش  20درصدی عوارض ساختمانی تا پایان اسفندماه

5

3

«شهرراز» به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
از حالوهوای ایام انقالب در شیراز گزارش میدهد

عظمت
چهلسالگی
8

عکس :آرشیو مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

راهپیماییمردمشیرازسال57

رو یداد شهر

گزارشهایی خبری تحلیلی از رویدادهای مهم هفته در شیراز

2

اگر بنا است موضوع معیشت مردم را به نتیجه برسانیم
باید به دنبال این باشیم که در سیستم جهانی
در کنار اثرپذیری ،بیشتر به دنبال اثرگذاری باشیم
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استاندار فارس در نخستین نشست خبری خود عنوان کرد

اشتغال و معیشت اولویت مدیریت ارشد استان است
 1070پروژه در فارس در ده ه فجر افتتاح میشود

،،

،،
شاخصترین پروژههای

افزون بر دو هزار پروژه
نیمهتمام در استان
وجود دارد که این
پروژهها را بر اساس
میزان پیشرفت و اهمیت
آنها در خدماتدهی
به مردم تکمیل
خواهیم کرد

آماده بهرهبرداری در دهه
مبارک فجر سردخانه هزار
و  100تنی شهرک صنعتی
شیراز ،ایستگاه مترو میدان
امام حسین (ع) ،تقاطع
غیرهمسطح امیرکبیر در
بولوار امیرکبیر و تقاطع
جوادیه در شمال شیراز است

،،

استاندار فارس یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی را پاسخگویی
مســئوالن به رسانهها و مردم دانســت و گفت :از هرگونه نقد سازنده و
کارگشا اســتقبال میکنم .عنایتاهلل رحیمی افزود :دولت تدبیر و امید
از ابتدای فعالیت به ســمتی حرکت کرد که هر فردی بهراحتی دولت را
نقــد میکند و هزینهای هم برای نقدکننــده ندارد و قطعاً ما نیز از نقد
سازنده استقبال میکنیم .استاندار فارس یکی از اصول توسعه پایدار را
پایداری فرهنگی دانســت و گفت :قطعاً رسانهها با توجه به رسالتی که
در اطالعرسانی و افزایش آگاهی آحاد جامعه دارند یکی از عناصر اصلی
در زمینه این پایداری هســتند .وی ادامه داد :هرچه رسانهها بتوانند در
روند اطالعرســانی و آگاهی بخشی به جامعه ،جانب انصاف و اخالق را
رعایت کنند و واقعیتها را به جامعه منتقل کند قطعاً با استقبال و اقبال
مردم مواجه خواهند شــد و تأثیرگذاری بیشــتری نیز خواهند داشت.
رحیمــی اظهار داشــت :امروز در فضای رســانههای مکتوب و مجازی
هجمه بســیار گستردهای از سوی دشــمن متوجه کشور ،مردم و نظام
است و هدف از این کار نیز تضعیف نظام و ناکارآمد جلوه دادن آن است.
وی گفت :در چنین فضایی این رســانهها هستند که میتوانند بهترین
وزیر اطالعات با بیان اینکه برخی مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم
و سنگاندازی دشمنان است ،گفت :این در حالی است که برخی اینگونه
القا میکنند که تحریمها اثر زیادی نداشته و عدم مدیریت باعث مشکالت
اقتصادی شــده است .حجتاالسالموالمسلمین ســید محمود علوی در
جلسه شورای اداری اســتان فارس در شیراز افزود :هدف دشمنان ایجاد
فضای ناامیدی و رویگردانی مردم از مسئوالن کشور است .وزیر اطالعات
در ادامه بر ارتقای سطح امنیت کشور در عرصههای مختلف تأکید کرد و
با ابراز تأسف از اینکه در برخی مواقع در جامعه شاهد بدگویی و هتاکی
هستیم ،گفت :باید با رعایت اخالق و اصول شرع اینگونه مسائل از جامعه
رخت بربندد .علوی با بیان اینکه امروز مســئولیت خدمت و گرهگشایی
از مشــکالت مردم بر دوش مسئوالن نهاده شــده است ،افزود :بر اساس

نماینده ولیفقیه در استان فارس:

،،

مقابله را با هجمهها و توطئههای دشمنان داشته باشند و دشمنان را در
تخریبهای هدفمندشان ناکام کنند.
اشتغال و معیشت ،اولویت مدیریت ارشد استان خواهد بود
اســتاندار فارس ،اشتغال و معیشت را اولویت کاری مدیریت ارشد
استان دانســت و گفت :اگر بنا است موضوع معیشت مردم را به نتیجه
برسانیم باید به دنبال این باشیم که در سیستم جهانی در کنار اثرپذیری،
بیشتر به دنبال اثرگذاری باشیم .رحیمی افزود :میتوانیم با تکیهبر منابع
داخلی و نیروی جوان و کارآمــد خود این اثرگذاری را افزایش دهیم و
در عین اســتفاده از منابع داخلی ،از شــرایط بینالمللی نیز در جهت
بهتر شدن اوضاع کشور اســتفاده کنیم .وی ،یکی از راهکارهای ایجاد
اشتغال را جذب ســرمایهگذاری داخلی و خارجی دانست و گفت :باید
ضمن جلوگیــری از مواجه واحدها و کارگاههای تولیدی فعال با بحران
و مشکل ،به سمت ایجاد فعالیتهای جدید در جهت خلق فرصتهای
جدید شغلی حرکت کنیم.

پروژههای نیمهتمام را بر اساس اهمیت تکمیل میکنیم
استاندار فارس ،با اشاره به وجود افزون بر دو هزار پروژه نیمهتمام
در این اســتان گفت :این پروژهها را بر اساس میزان پیشرفت و اهمیت
آنها در خدماتدهــی به مردم تکمیل خواهیم کــرد .رحیمی افزود:
پیشــرفت هر پروژه متأثر از میزان اعتباری اســت که به آن اختصاص
داده میشــود و میزان اعتبار تخصیصیافته نیز به درآمد دولت بستگی
دارد .وی تصریح کرد :اگر در سطح ملی برای پروژههای نیمهتمام تأمین
اعتبار شــود به سمت تکمیل شدن پیش خواهد رفت اما با توجه به باال
بودن تعداد پروژههای نیمهتمام اعتبار بســیار باالیی برای تکمیل آنها
نیاز است که تأمین این میزان اعتبار نیز در کوتاهمدت ممکن نیست .این
مقام مسئول اظهار داشت :بنابراین ،یکی از سیاستهای ما اولویتبندی
پروژهها با توجه به تأثیرگذاری آنها در زندگی مردم و همچنین میزان
پیشرفت فیزیکی آنها اســت و در کنار آن بحث واگذاری این پروژهها
به بخشهای خصوصی ،تعاونی و خیریه را با جدیت دنبال میکنیم.
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استاندار فارس گفت :افزون بر یک هزار و  70پروژه در این استان
دهه فجر به مناســبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی افتتاح
خواهد شــد .رحیمی افزود :برای اجرای این پروژهها اعتباری افزون بر
سه هزار و  40میلیارد تومان هزینه خواهد شد .وی ادامه داد :بهمنظور
اطالعرسانی مناسب در خصوص دستاوردهای نظام و اقدامات انجامشده
در اســتان در دهه مبارک فجر ،گزارشهای خوبی تهیه شده است و در
اختیار مردم و مســئوالن کشــوری قرار میگیرد .او اظهار داشت :اقدام
دیگر برگزاری نمایشگاه معرفی بخشی از دستاوردهای  40ساله انقالب
در اســتان فارس در شیراز است که این نمایشگاه با حضور دستگاههای
مختلف اجرایی برپا خواهد شد .استاندار فارس در خصوص شاخصترین
پروژههای آماده بهرهبرداری در دهه مبارک فجر گفت :ســردخانه هزار
و  100تنی شــهرک صنعتی شیراز ،ایســتگاه مترو میدان امام حسین
(ع) ،تقاطع غیرهمسطح امیرکبیر در بولوار امیرکبیر و تقاطع جوادیه در
شمال شیراز ،کارخانه نوین آبان در شهرک صنعتی ملوسجان ،بزرگراه
مرودشت ـ درودزن ،بیمارســتان قائمیه و دانشکده پیراپزشکی جهرم
ازجمله این پروژهها است.

وزیر اطالعات در سفر به شیراز عنوان کرد

مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم است

آموزههای دینی ،مسئولیت ،امانت ،عبادت و آزمون مسئوالن است و باید
با قدردانی از این تفضل الهی ،شکر نعمت را با خوشرویی و خدمترسانی
بیمنت به مردم بجای آورد .وی ادامه داد :اســام برخالف دموکراســی
غرب ،حکومــت را برای مردم میخواهد و بنابرایــن کارگزاران حکومت
اسالمی باید در این مسیر حقالناس را رعایت کنند.
وزیــر اطالعات با اشــاره بــه اینکه در حکومت اســامی امنیت،
معیشت ،عدالت و امنیت باید برای آحاد مردم جامعه برقرار شود ،از تالش
و همکاریهای شــورای تأمین در جهت ارتقای ســطح امنیت و آرامش

رئیسکل دادگستری فارس مطرح کرد

کشــور بهویژه این اســتان قدردانی کرد .وی افزود :به لطف خدا اکنون
همدلی و همافزایی مؤثری در میان دستگاههای اطالعاتی و امنیتی وجود
دارد که ثمره آن امنیت پایدار نظام جمهوری اســامی ایران است .علوی
همچنین با تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری (س) ،به مبارزه آن
حضرت با ایجاد انحراف در جامعه اسالمی اشاره کرد و توفیق کسب توشه
در مکتــب والیتمدار آن حضرت و دفاع از والیت را از خداوند خواســتار
شــد .وزیر اطالعات همچنین در آستانه دهه فجر یاد و خاطره امام راحل
و شــهدای انقالب را گرامی داشت و گفت :به لطف خدا همه استانداران

فرمانده انتظامی استان فارس خبر داد

فارس منشأ خیروبرکت بودهاند و امیدواریم در این دوره مدیریتی کارنامه
درخشندهتری به دست آید.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس خبر داد

شایستگان را به مجلس بفرستیم

تضمین امنیت سرمایهگذاری سالم در فارس

کشف سه تُن مواد افیونی در فارس

افتتاح  40پروژه ورزشی در فارس در دهه فجر

نماینده ولیفقیه در استان فارس با
بیان اینکه باید تحول را از خودمان آغاز
کنیم ،گفت :در دهه فجری که در پیش
داریم تــاش کنیم تا فضایی از محبت،
عاطفه ،انساندوستی و امثال اینها را
حاکم کنیم .آیتاهلل لطفاهلل دژکام با
تأکید بر لــزوم حفظ وحدت و برادری
در جامعه گفــت :در فضای جامعه باید
فضای برادری حاکم باشد .آیتاهلل دژکام گفت :اگر کسی شایسته
نشستن بر روی صندلی مجلس نیســت نباید او را پررنگ کرده و
تبلیغش کنیم؛ اگر چنین فردی را به مردم معرفی کردیم و انتخاب
شد اما به نظام لطمه وارد کرد ،مسئول این کار چه کسی است؛ پس
اخالق رسانهای به ما میگوید چنین کاری نکنید .وی درعینحال
این نکته را متذکر شــد که بحث آگهی تبلیغاتی متفاوت است که
در همهجا هــم آن را میزنند ،اما در پوشــش اخبار باید مراقبت
کنیم تا مبادا بار یک فرد ناشایســته را تا جهنم به دوش بکشــیم.
برخیهــا ازنظر علمی و فرهیختگی لیاقت دارند اما برخی اینها را
ندارند و ما اینها را در رسانهها بزرگ میکنیم که این مسئله برای
انقالب بسیار خطرناک است .امامجمعه شیراز در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به دستاورد معنوی انقالب اسالمی گفت :وقتی
میگوییم در بعد مادی و معنوی موفقیت پیدا کردیم باید دلیلی هم
ارائه کنیم که اینها را از طریق یک پیمایش علمی میتوانیم ثابت
کنیم که آیا چنین چیزی رخ داده است یا خیر.

رئیسکل دادگســتری فارس بــا تأکید
بر حمایت قاطع و قانونمند دســتگاه قضایی از
سرمایهگذاری سالم ،گفت :امنیت سرمایهگذاری
ســالم را در فــارس تضمین میکنیــم .علی
القاصیمهر بیان کرد :برخی در فضای غبارآلود
اقتصــادی فعلی تالش میکننــد که در نظام
اقتصادی کشــور اخالل ایجاد کننــد .وی با
تصریح بر اینکه رویکرد دســتگاه قضایی برخــورد جدی با اخاللگران و
مفسدین اقتصادی است ،افزود :رئیس محترم قوه قضاییه با اذن مقام معظم
رهبری صالحیت بررســی این پروندهها را در دادگاه ویژه بررسی تخلفات
اقتصادی پیش اخذ کردند .رئیسکل دادگســتری فارس خاطرنشان کرد:
از ابتدای امسال تاکنون پروندههایی با محوریت اخالل در نظام اقتصادی
تشکیل شــد که بخش عمدهای از آن توسط دستگاه اطالعاتی و امنیتی
شناسایی شــدند و مرتکبین نیز در حال حاضر در زندان به سر میبرند.
القاصیمهر با بیان اینکه عمده پروندهها در حوزه ارزی ،مالی و احتکار کاال
بوده است ،گفت :هماینک برای  ۴۶نفر احکام قطعی صادر شده است .وی
با بیان اینکه همه محکومین دادگاه ویژه رسیدگی در زندان به سر میبرند،
بر برخورد بدون اغماض دستگاه قضا با کسانی که در نظام اقتصادی اخالل
ایجاد میکنند ،تأکید کرد .رئیسکل دادگستری فارس با تصریح بر اینکه
متخلفان و محتکران به دلیل گرانفروشی به شکل کالن و عمده و احتکار
مایحتاج عمومی در دادگاه ویژه مورد تعقیب قرار خواهند گرفت و احکام
آنها قطعی است ،گفت :برخورد با فساد عزم عمومی میخواهد.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به
کشف ســه تن انواع مواد افیونی طی یک ماه
گذشته ،از کشــف  319میلیارد تومان کاالی
قاچاق و دســتگیری ســارقان آرایشگاههای
زنانه خبر داد .ســردار ســرتیپ دوم ســتاد،
احمدعلی گــودرزی گفت :طی یک ماه اخیر
مأموران انتظامی استان فارس با انهدام  5باند
تهیه و توزیع مواد مخدر بالغبر  3تن مواد افیونی کشــف کردند .وی
ادامه داد :با تالش مأموران انتظامی ،طی این مدت سه تن انواع مواد
مخدر شــامل دو تن و  197کیلو تریاک 32 ،کیلو هروئین 49 ،کیلو
حشــیش و  722کیلو ســایر مواد مخدر کشــف و در این رابطه 28
دستگاه خودرو توقیف و  34قاچاقچی دستگیر شدند .این مقام ارشد
انتظامی در اســتان فارس گفت :طی  10ماه سال جاری نیز  70باند
مواد مخدر منهدم و با توقیف  816دستگاه خودرو ،بالغبر  40تن انواع
مواد مخدر در سطح استان کشــف شده است .گودرزی در خصوص
کشــفیات کاالی قاچاق نیز گفت :مأموران انتظامی اســتان طی 10
ماه ســال جاری ،سه هزار و  484دســتگاه خودرو سبک و سنگین
حامــل کاالی قاچاق را توقیف و  6هزار و  257متهم را دســتگیر و
تحویــل مراجع قضایی دادهاند .وی بــا بیان اینکه در این مدت 243
فقره پرونده با ارزش بیش از  100میلیون تومان کشــف شده است،
گفت :ارزش محمولههای کاالی قاچاق در  10ماه ســال جاری بنا بر
اظهارنظر کارشناسان مربوطه 319 ،میلیارد تومان است.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس از
اجــرای بیش از  2هــزار و  100رویداد
ورزشــی در سطح اســتان و همچنین
افتتــاح بیش از  40پروژه ورزشــی با
اعتبار  80میلیارد تومان به مناســبت
ایاماهلل دهه فجــر خبر داد .حیدرعلی
کامیاب گفــت :مهمترین پروژه که با
حضور معاون توســعه منابع انســانی وزارت ورزش و جوانان افتتاح
میشود ،شامل زمین چمن اســتاندارد نیریز با  35میلیارد تومان
اعتبار و دو ســالن چندمنظوره در روستای چاه انجیر سروستان و
یکی از روســتاهای شهرستان نیریز اســت .او با بیان اینکه مرکز
سوارکاری بخش لپویی تا  22بهمن امکان بهرهبرداری دارد ،گفت:
این مجموعه در زمینی به وســعت  2.5هکتار با  4هزار صندلی ،دو
مانژ تمرین و یک مانژ مســابقه ،بزرگترین مرکز سوارکاری جنوب
کشــور محسوب میشــود .کامیاب با بیان اینکه حدود  100زمین
چمن آماده فرش در اســتان فارس وجود دارد ،گفت :هزینه احداث
یــک زمین چمن مصنوعی به دلیل فراز و نشــیبهای اقتصادی از
 200میلیون به  400میلیون تومان افزایش یافته است .کامیاب در
قیاس بین ســالهای قبل و بعد از انقالب ،گفت :با توجه به آمارها،
قیاس بین اقدامات اجرایی شــده در حوزه عمران ورزش و جوانان،
خصوصاً در شهرهای کوچک و روستاها ،قبل و بعد از انقالب ،امکان
ندارد؛ زیرا قبل از انقالب در اغلب شــهرها و تمام روستاهای استان
حتی یک متر فضای ورزشــی نداشــتیم؛ حالآنکه امروز در بعضی
روستاها سرانه ورزشی یک متر است.

صدا ی شهر

با اجرای مصوبه کاهش عوارض صدور پروانه های ساختمانی
دو هدف «اعمال راهکاری تشویقی» و «افزایش حجم خدمت رسانی به شهروندان»
دنبال می شود

گزارشهایی درباره مدیریت شهری
و بررسی عملکرد مدیران و تصمیمسازان شهری
شنبه  13بهمن 26/97جمادیاالول /1440سال چهاردهم/شماره288
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معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز خبر داد

کاهش  20درصدی عوارض
ساختمانیتاپایاناسفندماه
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز با پیش بینی روزهای پرتراکم بهمن و اسفند ماه ،از
کاهش  20درصدی تعرفه های ریالی عوارض صدور پروانه های ساختمانی با هدف رونق بخشی
به صنعت ساختمان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز ،مهندس هاشم پور با اشاره به تصویب الیحه
کاهش تعرفه های ریالی عوارض صدور پروانه های ساختمانی توسط شورای اسالمی شهر شیراز
(کاهش عوارض ســاختمانی) به عنوان یک سیاست برانگیزاننده گفت :در ماده واحده این الیحه
آمده اســت «به منظور اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی جهت پویایی ساخت و سازهای
شهری و ارایه تسهیالت الزم در این خصوص مقرر گردید چنانچه کلیه مودیان نسبت به پرداخت
کل بدهی خود تا پایان اســفندماه سال جاری اقدام نمایند مشمول کاهش  20درصدی عوارض
ساختمانی خواهند شد».
معاون مالی و اقتصادی شــهرداری شیراز تاکید کرد :با اجرای مصوبه کاهش عوارض صدور
پروانه های ســاختمانی دو هدف «اعمال راهکاری تشویقی در جهت احیای صنعت ساختمان» و
«افزایش حجم خدمت رسانی به شهروندان» دنبال می شود.
وی تحقق اهداف کالن این سیاست را به نوعی بهره مندی از یک سود مشارکتی برد -برد
برای سازندگان ،سرمایه گذاران و فعاالن صنعت ساختمان از یک سو و رونق اقتصادی شهر شیراز
از ســوی دیگر دانست و افزود :با افزایش منابع درآمدی پایدار ،شهرداری می تواند ضمن تزریق
نقدینگی و انجام برنامه ریزی های بهینه و متناسب با نیاز شهر ،زمینه دستیابی به رفاه اجتماعی
بیشتر ،گسترش مولفه های توسعه یافتگی ،گسترش زیرساخت های عمرانی -خدماتی و اجرای

بانکی کشــور به سمت بازار مسکن هدایت و با افزایش حجم معامالت و سطح تقاضا نیز به مرور
زمان،رونق به صنعت ساختمان بازگردد.
بر اســاس ایــن گزارش متقاضیــان جهت کســب اطالعات بیشــتر در خصوص تخفیف
 20درصدی عوارض ساختمانی شهرداری شیراز می توانند با سامانه  137تماس بگیرند.

شهردار منطقه  5شیراز عنوان کرد

خواستار مشارکت شهروندان در مدیریت شهری هستیم
مســعود طهماسبی شــهردار منطقه  5شیراز در آستانه
جشنهای چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی با بیان
اینکه شــهر متعلق به شهروندان است و بهقولمعروف شهر را
باید شهروندان بسازند افزود :ولی مشارکت شهروندان در اداره
شهر سکه دورویی است که یک روی آن به شهرداری و روی
دیگرش به مردم مربوط میشود.
وی افــزود :به تعبیــر دیگر هرچه شــهرداری بتواند به
شــهروندان خدمات شایسته و مناســب ارائه دهد به همان
میزان میتواند نظر مردم را به خود جلب کند و حمایت آنها
را کسب کند و از طرف دیگر هرچه مردم بیشتر به شهرداری

کمک کنند و حقوق شهرداری را رعایت کنند به همان اندازه
شهرداری را در ارائه خدمات کمک و ترغیب خواهند کرد.
شــهردار منطقــه  5شــیراز ادامه داد :البته بخشــی از
مشــکل در ارتبــاط متقابل شــهروندان با شــهرداری ِ ،نوع
نگرش شــهرداری نســبت به شــهروندان و همچنین نگرش
شــهروندان به شهرداری اســت .وی بابیان اینکه که عموماً
اطالع و شناخت مردم نسبت به عملکرد شهرداری محدود به
موضوعات خدمات شهری و عمرانی است افزود :این در حالی
است که شــهرداری پیش از آنکه یک نهاد عمرانی باشد یک
نهاد اجتماعی است.

در هفته سوم بهمن ماه

مدیران شهرداری از طریق سامانه  ۱۳۷پاسخگوی شهروندان هستند
مدیران مجموعه شهرداری شــیراز در طول هفته
ســوم بهمن ماه ،همه روزه از ساعت  10تا  11از طریق
سامانه  137شهرداری پاسخگوی همشهریان هستند.
ســامانه ارتباط مردمی شهرداری شــیراز ()137
بــا هدف دریافــت دیدگاههــا ،انتقادات ،پیشــنهادها و
درخواست های شــهروندان در خصوص بهبود مدیریت
شهری همچنین برای ارتباط بیشتر شهروندان با مدیران
شــهرداری ،ماهیانه میزبان شــهرداران مناطق ،روسای
سازمان های شهرداری و  ...است.
به گــزارش اداره کل ارتباطات و امــور بین الملل
شــهرداری شیراز ،در روز شــنبه  13بهمن ماه مهندس

طهماسبی شــهردار منطقه  ،5یکشــنبه  14بهمن ماه
مهندس حســن شــاهی رییس ســازمان حمل و نقل
و مســافر ،دوشــنبه  15بهمن ماه دکتر میرزاوند رییس
سازمان ســیما ،منظر و فضای سبز ،سه شنبه  16بهمن
ماه مهندس خوشبخت رییس سازمان مدیریت پسماند،
چهارشنبه  17بهمن ماه مهندس عباسی رییس سازمان
ســاماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی و
پنج شــنبه  18بهمن ماه دکتر زوربخش معاون حمل و
نقل و ترافیک ضمن حضور در ســامانه  137شــهرداری
شــیراز ،شــنونده و پاســخگوی مشکالت شــهروندان
خواهند بود.

طهماســبی گفت :برخی از شــهروندان شــهرداری را
یک ســازمان دولتی تصور میکنند کــه باید با بودجه دولتی
خدمات ارائه کند ،درحالیکه واقعاً اینگونه نیست و شهرداری
با کمکهای مالی مردم و درآمد محلی اداره میشود و لذا در
این حوزه باید بیشازپیش اطالعرســانی شده و اعتماد آحاد
مختلف مردم نسبت به عملکرد شهرداری را جلب کرد.
وی افزود :شــهرداری منطقه پنج تالش خواهد کرد که
ســهم مشارکت شهروندان در برنامههای فرهنگی و اجتماعی
و حتــی عمرانی را افزایش دهد تــا به معنای واقعی به دنبال
مشارکت شهروندان در مدیریت شهری باشیم.

[

[

طرح های توسعه ای را فراهم کند.
مهندس هاشم پور با اشاره به ابالغ مصوبه شورای اسالمی شهر شیراز در خصوص «تشکیل
باشگاه مودیان دایم و خوش حساب شهرداری شیراز» خاطرنشان کرد :طبق این مصوبه شهرداری
شــیراز برای مودیانی که دارای ســوابق مثبت در پرداخت های مالی هســتند و انبوه سازان که
مشتریان ویژه شهرداری شیراز به حساب می آیند ،باشگاه مودیان دایم و خوش حساب را ایجاد
می کند و به آنها کارت های عضویت طالیی ،نقره ای و برنزی ارایه می دهد.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز راه اندازی گیشه ویژه باشگاه مشتریان در هر منطقه
جهت پیگیری و به نتیجه رساندن تقاضای اعضاء در اسرع وقت و اختصاص درصد تعدیل نرخ بهره
بر اساس نوع کارت را از جمله مزایای این طرح دانست.
مهندس هاشــم پور با بیان اینکه صنعت ســاختمان از مهم ترین صنایع مولد و پیشــران
اقتصادی کشور محسوب می شود ،گفت :اراده جدی برای بهبود شرایط اقتصادی شهر و عبور از
تنگناهای مالی در مدیریت شهری شــیراز و اعضای شورای اسالمی شهر وجود دارد تا با اصالح
فرآیندها و اعمال سیاســت های محرک و بسته های تشویفی در جهت بازآفرینی شاخصه های
اقتصادی شهر و رونق بخشی به سرمایه گذاری در حوزه ساختمان گام بردارند.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز ،راهکار بازگشت بازار ساختمان به مسیر رونق غیر
تورمی و پویایی در ســرمایه گذاری را بازنگری ،تدوین و اصالح سیاست های حمایتی دانست و
افزود :با اعمال سیاســت هایی که شهرداری در راستای تحرک بخشی به حوزه ساختمان موفق
به انجام آن گردد ،می توان امیدوار بود بخش قابل توجهی از نقدینگی انباشــته شــده در نظام
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رئیس مرکز تحقیقات حملونقل و ترافیک دانشگاه شیراز

احداثمسیرهایدوچرخهسواری
به لحاظ کارشناسی هیچگونه ایرادی ندارد

شهرراز
برخی نقاط شهر به انبار جمعآوری ضایعات را به بمبی مترصد
انفجار تشــبیه میکند ،معاون اجرایی و خدمات شــهری شــهردار
بالفاصلــه نوید میدهد که یک شــهرک  500هکتاری برای تمرکز
مشــاغل مزاحم از ســوی شهرداری در حوالی شــهرک صنعتی در
آستانهی راهاندازی است که با هدایت مشاغل مزاحم به این شهرک
تا ســال  98این معضل نیز از سوی شــهرداری ساماندهی میشود.
محمدرضا محمد حســنپور پیــش از اعالم خبر شــهرک مذکور،
مقدمــهای را با این پیشدرآمد بر زبان آورده بود« :مشــاغل مزاحم
یکی از مشــکالت و نازیباییهای شهر شیراز است و به همین دلیل
ما در شهرداری به جمعبندیهایی در این رابطه رسیدیم تا مکانی را
آماده کنیم که مشاغل مزاحم بهویژه ضایعات فروشیهای شهر را در
آن مستقر کنیم ».آن تشبیهی که خبرنگار روزنامه محلی در ابتدای
این گزارش مطرح کرده بود ،بدون تردید میتواند وجهی بدون اغراق
داشته باشد؛ منازلی قدیمی که در کنار گوشهی شهر مانند مجرایی
جمع کنندگان پیاده و ســواره ضایعات را بهســوی خود میکشند و
منظرههایی نهچندان دلچسب را در حوالی خود پدید میآورند.
معاون خدمات شــهری شهردار شــیراز دراینباره توضیحاتی
مکمل را هم بازگو میکند :بر اســاس بند  20ماده  55بســیاری از
ضایعات فروشیها در سطح شهر مهروموم شدهاند؛ زیرا ارادهای بسیار
جدی در شهرداری برای حل این معضل وجود دارد و بیتردید سعی
میکنیم که تا پایان ســال  98ضایعات فروشیها و مشاغل مزاحم را
ساماندهی کنیم .برای همین است که شهرداری در محل د ِر ورودی
شهرک صنعتی زمینی  500هکتاری بهعنوان شهرک مشاغل مزاحم
آماده کرده و ما دنبال آمادهســازی و طراحی آن هستیم که بهزودی
کارهای اجرایی آن به اتمام میرسد و بر همین روال تمامی مشاغل
مزاحم سطح شهر را به سمت این شهرک خواهیم برد.
محمد حسنپور با این توضیح که در آئیننامه دولت حدود 25
شغل بهعنوان مشاغل مزاحم به شهرداریها معرفی شده است ،تأکید
میکند که« :این تمرکز به نفع آنها (مشاغل مزاحم) خواهد بود».
خبرنگاران درباره این موضوع اظهارنظرهای متفاوتی میکنند
و من اگرچه چندی پیش در گفتوگویی با معاون خدمات شــهری
شــهردار موضوع این شــهرک جدید را که از ســوی شهرداری در
دست راهاندازی اســت ،در بین خبرهای دیگر بازنویسی کرده بودم،
چشمانداز محلههایی را که از صدای دنگدنگ و آالیندگیهای برخی
حرفهها در امان میمانند ،با این ترتیب محال و دور از ذهن نمییابم.
درحالیکه بحثها در این رابطه دامنهدار میشود و وجهی از مزاحمت
مشاغل شهری در پرسشها و مکالمات به گوش میرسد ،خبرنگاری
از خطرآفرینی مخازن برخی اتوکشــیها میگوید و خبرنگار دیگری
به مطایبــه جوابش میدهد که نمیتوان برای اتوزده یک پیراهن به
شهرک صنعتی برویم.

[

معاون اجتماعی و مشــارکتهای مردمی ســازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شــهرداری شــیراز گفت :تئاتر اجتماعی ویژه
کودکان محالت کمبرخوردار شــیراز با هدف تقویت عزت نفس آنها
در شــیراز اجرا شد.سارا همت با تاکید بر اینکه کودکان نقش بسیار
مهم و تعیین کنندهای در پویایی فرهنگ و رشد آینده کشور دارند
بنابراین نیاز ضروری امــروز در برنامههای فرهنگی تعامل ادارات با
یکدیگر است ،اظهار کرد :تئاتر اجتماعی برای  1200نفر از دختران

استفاده از خودرو شخصی تنها در مواقع اضطراری
فریدالدیــن پیرویان اســتاد حملونقل و ترافیــک بخش عمران
دانشــگاه شیراز نیز معتقد است :احداث مســیرهای دوچرخهسواری در

ایجاد مسیر دوچرخهسواری بر اساس تجربه جهانی
معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شیراز نیز دراینباره گفت:

آغاز شــده در هشت محور شــامل انتخاب برترین مرکز درمانی در
حوزه ایمنی ،انتخاب برترین مرکز آموزشی در حوزه ایمنی ،انتخاب
برترین مرکز تجاری در حوزه ایمنی ،انتخاب برترین کارخانه و کارگاه
در حوزه ایمنی ،انتخاب برترین منطقه شــهرداری در حوزه ایمنی،
انتخــاب برترین هتل و مرکز اقامتی در حوزه ایمنی ،انتخاب برترین
اداره و سازمان در حوزه ایمنی و انتخاب شهروند برتر در حوزه ایمنی
به انجام میرسد.
وی از معرفی شــهروند برتر در حاشیه این جشنواره خبر داد
و افزود :عالقهمندان برای کســب اطالعات بیشــتر و شرکت در این
جشــنواره میتوانند کد ملی خود را به شــماره 300045450125
پیامــک یا بــه نشــانی  www.shiraz.ir 125در فضای مجازی
مراجعه کنند و همچنین با شماره  37025تماس بگیرند.

معاون خدمات شهری شهردار خبر داد

راهاندازی شهرک  500هکتاری مشاغل مزاحم تا پایان سال 98
برگزاری اختتامیهی جشنوارهی «شهر ایمن» در هفتم اسفندماه

موضوع بازار وکیل
معاون شــهردار مکالمات شــوخی گونــه آن دو خبرنگار را با
این توضیح که اتوکشــیها در ردیف مشاغل مزاحم دیده نشدهاند و
دیگهای جدیدی که این صنف اســتفاده میکنند ،خطر ندارد ،این
بخــش از مصاحبه را تکمیل میکند تا به پرســشهای دیگر درباره
مســائل مربوط به ایمنی بازار وکیل پاسخ دهد :در چند ماه گذشته
ما چندین جلسه در این رابطه برگزار کردیم؛ و کارگروهی در زمینه
مسائل و مشــکالت بازار وکیل و خطراتی که ممکن است در کمین
این بازار باشد تشکیل شده اســت .شهرداری شیراز کف بازار وکیل
شــمالی را با تعویض ســنگفرشهای جدی دترمیم کرده است و در
بازار وکیل جنوبی هم فعالیتهایی در این زمینه آغاز شــده اســت؛
اما شلوغی مداوم بازار ،کار شهرداری را بسیار سخت کرده است .اگر
جرقهای زده شــود ،این احتمال وجود دارد که در یک ساعت بازار از
بین برود .به همین دلیل با مســئوالن استانی هم دراینباره صحبت
کردیم و امیدواریم دســتگاههای دیگر که دراینباره مسئولیت ذاتی
دارند و مجموعه کسبه بازار هم کمک کنند تا مشکالت را حل کنیم.
امروز بازار به لحاظ ایمنی وضعیت مناســبی ندارد .سیمهای برق در
حالت مناسبی قرار ندارند و با جرقهای کل بازار وکیل از بین خواهد
رفت .این مســئله را داریم دنبال میکنیم و امیدواریم بتوانیم امسال
بحث ایمنی بازار وکیل را به سرانجام برسانیم.

کاهش بالیا با آموزش همگانی
بیتردید چیــزی که میتواند بالیا کمتر کنــد و حوادث را به
ســمت کاهش ببرد ،با اطالعرســانی امکانپذیر میشود که آن هم
با آموزشهای همگانی در ســطح شیراز میســر است .امیدواریم به
سمت تحقق این شعار ما که در هر خانهای آتشنشان داوطلب داشته
باشیم ،حرکت کنیم و باید گفت که جشنواره شهر ایمن این فرصت
را در اختیار ما قرار میدهد که شهر شیراز را بهصورت آزمونه بهعنوان
یکی از کالنشهرهای امن و ایمن کشور معرفی کنیم؛ که با همکاری و
همراهی همهی مردم ،شیراز هرروز امنتر و ایمنتر شود.
هشت محور برای اختتامیه جشنواره شهر ایمن
اگرچه موضوع اصلی نشست خبری رئیس سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شهرداری شــیراز برگزاری اختتامیهی جشنوارهی
«شهر ایمن» در هفتم اسفند سال جاری بود اما محمدهادی قانع در
این نشست خبری راجع به برگزاری دومین همایش ملی لجستیک
در فرماندهی حوادث و چهارمین همایش رفتارشناسی حریق در این
روزهای مانده به پایان سال هم سخن گفت .این مسئول افزود :مراسم
پایانی جشنواره شــهر ایمن با مشارکت شهروندان در سالن ورزشی
شــهید دستغیب شیراز برگزار میشــود .رئیس سازمان آتشنشانی
شــیراز یادآوری کرد :اختتامیه جشنواره شهر ایمن که از  15آذرماه

تئاتر اجتماعی ویژه کودکان محالت کمبرخوردار شیراز اجرا شد
و پسران محالت کم برخوردار شیراز با هدف تقویت عزت نفس آنها
اجرا شــد .وی با بیان اینکه سازمانها در مقابل جامعهای که در آن
زندگی میکنند دارای مســئولیتهایی با ارزشی متفاوت هستند،
خاطرنشــان کرد :کمکرســانیها و برنامهریزی بر اساس نیازهای
موجــود جامعه و همراه کــردن مردم در ایــن فعالیتها میتواند
تاثیراتی عمیق و ماندگار به دنبال داشته باشد.
معاون اجتماعی و مشــارکتهای مردمی ســازمان فرهنگی،

اجتماعی و ورزشــی شــهرداری شــیراز تاکید کرد :نتیجهی این
برنامهریزیهــا برای محــات کمبرخوردار با محوریــت کودکان،
بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم اســت و بدون تردید در شــرایط
کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت چنین فعالیتهایی احساس
میشــود.همت با بیان اینکه اجرا تئاتر اجتماعی ،ادای حق شــهر
به کودکان محالت کمبرخوردار بوده اســت ،عنوان کرد :مهربانی و
نشــاط اجتماعی را برای همــه میخواهیم .وی هدف از اجرای این

انجام  13هزارو  699عملیات
قانع با اشــاره به انجام بیش از  13699عملیات اطفای حریق،
امداد و نجات در ســطح شهر شــیراز از ابتدای سال جاری تاکنون
انجام شــده اســت ،عنوان کرد :آمار باالی انجام عملیات اطفایی در
شیراز منجر به تشکیل کمیته آسیبشناسی دراینباره شد و پس از
بررسیها مشخص شد که بیش از  ۹۰درصد از حوادث به عدم آگاهی
شهروندان از موارد ناایمن محیط پیرامونی آنها برمیگردد .از مهرماه
امســال تاکنون نیز بیش از ســه هزار عملیات آتشنشانی در شیراز
انجام شده که کاهش این تعداد عملیات نشان از اثرگذاری برنامههای
انجام شــده و اثر مطلوب آموزشها در این حوزه به شهروندان بوده
است .برگزاری همزمان دو همایش ملی به میزبانی آتشنشانی شیراز
با موضوعهای «دومین همایش لجســتیک در فرماندهی حوادث با
رویکرد فرماندهی عملیات در شرایط بحران» و «چهارمین همایش
ملی رفتارشناســی حریق با رویکرد مدیریت در شــرایط اضطراری،
پیشگیری و اطفاء حریق در حوادث» در  ۲۹بهمنماه جاری ازجمله
مواردی بود که در نشست خبری قانع مطرح شد.
رئیس سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز
با اشــاره به انجام طرح بازدید رایگان از منازل شهروندان خاطرنشان
کرد :تاکنون از  ۵۵۰منزل مســکونی بر اساس درخواست شهروندان
بازید شــده است .نقاط ناایمن مراکز و اماکن مختلف در سطح شهر
شیراز ازجمله هتلها شناســایی و به آنها تذکر داده شده است .او
اعالم کرد :در طول دهه فجر دو ایستگاه آتشنشانی شهرک سعدی
و مأذون قشقایی گشایش مییابد و کارهای اجرایی ساختمان چهار
طبقه آموزشی حریق آتشنشانی شیراز بهمنظور شبیهسازی عملیات
اطفای آتشســوزیها آغاز میشود .قانع با اشاره به بازنشستگی 52
آتشنشــان شیرازی درعینحال یادآوری کرد :پس از کسب مجوز از
شورای استخدامی کشور تعداد  158نفر شامل  110آتشنشان و 48
راننده آتشنشان بهزودی به این سازمان افزوده خواهند شد.

[

اســتاد دانشــگاه و رئیس مرکــز تحقیقات حملونقــل و ترافیک
دانشگاه شــیراز گفت :احداث مسیرهای دوچرخهســواری در شیراز به
لحاظ کارشناســی هیچگونه ایــرادی ندارد .قاســم حبیبآگهی به ایرنا
گفت :مســیرهای دوچرخهسواری باید در مرکز شــهر ایجاد شود چون
مســافرتهای طوالنیمدت شــهری را نمیتوان با دوچرخه انجام داد و
این وســیله نقلیه ســالم برای مســافرتهای کوتاه و چنــد کیلومتری
مورداســتفاده قرار میگیرد و پیمودن مسیرهای طوالنی درونشهری با
دوچرخه امکانپذیر نیســت و باید با مترو و اتوبوس انجام شــود .حبیب
آگهی با اشاره به اینکه دوچرخه باید بهعنوان تغذیهکننده مترو و اتوبوس
مورداســتفاده قرار گیرد ،گفت :بیشتر ســفرها در مرکز شهر کوتاه است
و ترافیک نیز در این قســمت وجود دارد و به همین دالیل اســتفاده از
دوچرخه مناســبترین وسیله نقلیه است.وی با اشاره به نارضایتی برخی
شهروندان که مسیر دوچرخهســواری شیراز از نزدیکی منازل و یا محل
کســب آنها میگذرد ،گفــت :هر طرح ترافیکی و جدیــدی در ابتدا با

مخالفتهایی مواجه میشــود که درنهایت باید منافع عمومی همه مردم
و شــهروندان دیده شود و موردتوجه قرار گیرد .حبیب آگهی اضافه کرد:
آلودگی هوا در مرکز شــیراز بیش از ســایر نقاط این شهر وجود دارد که
احداث مسیر دوچرخهسواری و در پی آن کاهش تردد خودروها در مرکز
شهر بیش از همه برای ســاکنان و افرادی که دائماً در این نقطه زندگی
میکنند مفید خواهد بود و قطعاً تردد کمتر وســایل نقلیه و خودروهای
شخصی در مرکز شهر شیراز ابتدا به نفع مردم و اهالی این مناطق است.
وی ادامه داد :در شرایط کنونی شهروندان باید مطالبه گری در خصوص
توســعه کمی و کیفی زیرســاختهای حملونقل ســالم را از مسئوالن
مطالبه کنند نه اینکه در مقابل آن موضعگیری منفی انجام دهند.

سطح شهر شیراز گام بسیار خوبی است که درباره فلسفه و ایجاد آن هیچ
کارشناســی ایرادی فنی وارد نخواهد دانست .وی ادامه داد :نحوه اجرا و
احداث مسیرهای دوچرخهسواری مسئلهای است که نیاز به بررسیهای
کارشناسانهای دارد .استاد دانشــگاه شیراز در پاسخ به این سؤال که آیا
جانمایی مســیرهای دوچرخهسواری در سطح شــهر شیراز که در مرکز
شــهر و مسیرهای پرتردد انتخاب شــده درست است یا خیر؟ گفت :این
مســیرهایی که در حال حاضر در شــیراز احداث شده بخش کوچکی از
شبکه کلی دوچرخهسواری این کالنشهر خواهد بود .وی ادامه داد :باید با
دید کلی به این مســئله نگاه کرد بهگونهای که مسیر دوچرخهسواری هر
شهری باید شبکهای پیوســته باشد که کل شهر را پوشش دهد و اینکه
اگر شــهروندی از نقطهای از این شهر قصد سفر به محلی دیگر را داشته
باشد در صورت تمایل امکان دوچرخهسواری بهصورت ایمن وجود داشته
باشــد .وی با بیان اینکه الزم اســت در سرتاسر مسیر دوچرخهسواری از
عالئم ویژه استفاده شود ،گفت :ازنظر کلی ،ساخت مسیر دوچرخهسواری
در ســطح شهر شیراز کار اصولی و درستی است که من نیز بهطور کامل
از آن حمایت میکنم.

احداث مســیر دوچرخهســواری در شــیراز بر اســاس تجربهای موفق
در ایــران و جهان پیادهســازی و در حال اجرا اســت .مجتبی زوربخش
در گفتوگــو بــا ایرنا ،از شــیراز بهعنوان تنها کالنشــهر کشــور که از
هــوای پاکی برخوردار اســت یاد کرد و افزود :برای تــداوم و حفظ این
شــرایط باید بر اســاس سیستم سالمتمحور و دوســتدار محیطزیست
سیســتم ناوگان حملونقل را پیادهســازی کرد که طرح ایجاد مســیر
دوچرخهســواری بر این اساس در شــیراز در حال اجرا است .وی ادامه
داد :در اجرای مســیرهای دوچرخهســواری این شــهر ارتباطی منطقی
نیز با ســایر نــاوگان حملونقل عمومی نظیر قطار شــهری و پایانههای
اتوبوسرانــی و مراکــز شــاخص تولیــد و جاذبه ســفر موردتوجه قرار
گرفته اســت .زوربخش اظهار داشــت :مســیرهای دوچرخهسواری که
تاکنون در شــیراز احداث شــده عمدتاً بر اســاس مطالعات کارشناسی
و در محلهایی اســت که توقف خودرو در حاشــیه خیابان ممنوع بوده
است .زوربخش در بخش دیگری از صحبتهای خود اشاره کرد :تاکنون
نزدیک به هشت کیلومتر مســیر دوچرخهسواری در شیراز احداث شده
که این آمار تا  22بهمنماه امسال به حدود  22کیلومتر افزایش مییابد.
وی ادامه داد :بر اســاس پیشبینیها تا نیمه نخست سال  98حدود 60
کیلومتر مسیر دوچرخهسواری در فازهای بعدی در این کالنشهر احداث
خواهد شد.

برنامــه را تقویت عزت نفس ،ارتقاء حس تشــخّ ص ،تقویت هویت
جمعی از طریق ایجاد خاطره مشــترک ،ایجاد نشــاط اجتماعی و
افزایش ســطح ســرمایه اجتماعی این کودکان بیــان کرد .معاون
اجتماعی و مشــارکتهای مردمی ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شــهرداری شیراز گفت :برنامه تئاتر اجتماعی ویژه کودکان
محــات کمبرخوردار با همکاری این ســازمان و آموزش و پرورش
نواحی  3و  4شیراز اجرا شده است.
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رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی شهرداری شیراز خبر داد

اجرای بیش از 30برنامه شاخص به مناسبت دهه فجر در شیراز

[

دورخوانــی کتاب بــا موضوع انقــاب برخی
برنامههای اجتماعی است که در دهه فجر در
نقاط مختلف شیراز برگزار خواهد شد.
رئیس ســازمان فرهنگــی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری شیراز همچنین برنامههای
ورزشی این سازمان در دهه فجر را تشریح کرد
و گفت :پیادهروی بزرگ خانوادگی  12بهمن
ســاعت  7:30صبح در بلــوار چمران و برنامه
دو همگانی جایزه بزرگ شــهر شیراز نیز 26
بهمن ساعت  9صبح در کوهسار مهدی (عج)
برگزار خواهد شد تا افتتاح و اختتام برنامههای
ورزشی دهه فجر باشد.
وی با بیان اینکه تجلیل از پیشکسوتان و
پهلوانان و چهرههای ماندگار ورزش شیراز نیز
 25بهمن در تاالر شهر برگزار میشود ،عنوان
کرد :برخی برنامهها نیز بهصورت محلهای اجرا
خواهد شد که برگزاری بازیهای بومی محلی
در آرامگاه سعدی و فرهنگسرای پرتو ازجمله
آنها است.
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز
گفت :ویژهبرنامه باززندهســازی سرای گمرک
شــیراز با عنوان «کاروانســرای مهر هنر» در
شــیراز برگزار میشــود .وی با اشاره به اینکه
کاروانســرا یا ســرای گمرک از بناهای دوره

زندیه در شیراز است که قدمتش به  ۲۵۰سال
قبل برمیگردد و در محله درب شــاهزاده در
نیمه شمال شرقی بازار وکیل قرار گرفته است،
خاطرنشــان کرد :برنامه کاروانسرای مهر هنر
از  22تا  26بهمنماه در این نقطه از شــیراز
اجرا خواهد شــد .معــاون فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شهرداری شــیراز ،اجرای گروههای
موســیقی ،تئاتر ،کارگاهها و نمایشــگاههای
ورکشاپ صنایعدستی و غیره را از بخشهای
مختلف این برنامــه عنوان کرد و افزود :هدف
این اســت که پیوندی با بازار برقرار و اهمیت
مراودات در این حوزه بهصورت جدی بررسی
و دنبال شــود زیرا زمانی که فضای تبادل هنر
و بازار به شــکل متنوع ایجاد شود زمینه برای
حضور گردشگران فراهم میشود .گشتاسبیراد
با اشاره به اینکه برنامههای دهه فجر امسال با
برنامه سالهای پیش کام ً
ال متفاوت است ،بیان
کرد :برگزاری تورهای انقالب ،اکران فیلمها و
ترانه و ســرودهای زمان انقــاب در محوطه
بیرونــی ارگ کریمخــان و حرکــت اتوبوس
انقالب در نواحی چهارگانــه آموزشوپرورش
شیراز و اجرای تئاتر و سرود برای دانشآموزان
از دیگر برنامههای مرتبط با حوزه گردشگری
در چهلمین فجر انقالب اسالمی است.

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

احداث مجتمع آموزشی ویژه فرزندان کارکنان شهرداری شیراز

رئیس کمیســیون عمــران ،حمل و
نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز
از احــداث مجتمع آموزشــی ،فرهنگی و
ورزشــی ویژه فرزندان کارکنان شهرداری
خبــر داد .به گزارش روابط عمومی و امور
بین الملل شــورای اســامی شهر شیراز،
«نواب قائــدی» در این بــاره گفت :این
مجتمع با هدف ایجاد محیطی آموزشــی،
فرهنگــی و ورزشــی و توســعه مراکــز
آموزشــی ،درخیابان فرهنگ شهر احداث
میشود .رئیس کمیسیون عمران ،حمل و
نقل و ترافیک شورای شهر شیراز ،ساخت
مجتمعهای آموزشی ،فرهنگی را به عنوان
زیر بنای توســعه و توجه هر چه بیشــتر
به نیروی انســانی قلمداد کــرد و گفت:
سرمایهگذاری برای نیروی انسانی بهویژه
در مباحــث آموزشــی و فرهنگی ،باعث

توسعه کشــور میشود.
عضو شورای شهر شیراز
با اشــاره به مشخصات
فنی این پــروژه ،گفت:
پروژه آموزشی ،فرهنگی
و ورزشــی فرزنــدان
پرســنل شــهرداری در
ســه فاز متفــاوت اجرا
میشــود که فاز اول آن
شــامل پیش دبستانی
و دبســتان ،فاز دوم آن مربــوط به دوره
متوسطه و فاز سوم این پروژه نیز بهصورت
مکانهای ورزشــی ،فرهنگی و اداری اجرا
میشــود .وی با بیان اینکــه این مجتمع
در زمینی به مســاحت  17هزار متر مربع
احداث میشود ،عنوان کرد :مدت ساخت
و احداث فاز اول این مجتمع  15ماه پیش

در نخستین روز از دهه مبارک فجر ،شهردار شیراز ،معاونین و جمعی از مدیران شهری
درآئین غبارروبی و گلباران مزار شهدا ،به مقام فاخر شهیدان ادای احترام کردند

بینی شده است.
نواب قائدی ادامه
داد :باتالش شهرداری
شیراز ،عملیات اجرایی
فــاز اول ایــن پــروژه
بهصــورت یک مجتمع
آموزشی  18کالسه به
مساحت حدود 4200
متــر مربــع ،در حال
انجام اســت و ســعی
داریم تا مهرماه سال آینده به بهره برداری
برســد .وی افــزود :همچنیــن در تالش
هســتیم عملیات اجرایی فــاز دوم پروژه
که مختص دوران متوســطه است و چهار
هزار متر مربع مســاحت دارد نیز ،پس از
اتمام فازاول آغاز شــود .وی یاد آور شــد:
ساخت مجموعه اداری ،سالنهای ورزشی

[

رئیس ســازمان فرهنگــی ،اجتماعی و
ورزشــی شــهرداری شــیراز که معتقد است
دستاوردهای انقالب اسالمی ایران باید با تأکید
بر وحدت همهجانبه جامعه تبیین شود ،گفت:
بیش از  30برنامه شاخص در دهه فجر امسال
توســط این سازمان در شــیراز اجرا میشود.
ابراهیم گشتاســبیراد با تأکید بر لزوم تبیین
دستاوردهای انقالب اســامی با هدفگذاری
صحیــح و تأکید بــر وحــدت همهجانبه در
ایران قبل و بعد
جامعه ،اظهار کرد :مقایســه
ِ
از انقالب ،میتواند واقعیتهای مهمی را برای
نســلهای پس از انقالب آشــکار کند .معاون
فرهنگی اجتماعی شــهرداری شیراز ،انقالب
اســامی ایران را شروع دگرگونیهای بزرگ و
بنیادی در ایران و کشورهای منطقه دانست و
گفت :هر چه از پیروزی انقالب اسالمی فاصله
میگیریم اهمیت بررسی موضوع دستاوردهای
انقالب اســامی و اهمیت بیان دســتاوردها
و پیشــرفتها در حوزههای مختلف بیشــتر
میشــود .گشتاسبیراد خاطرنشــان کرد :در
چنین شرایط حساس کشــور که هجمههای
مختلفــی وارد میشــود اهمیــت تبییــن
دســتاوردهای انقــاب و جمهوری اســامی
بهعنــوان یک وظیفــه بر عهده مســئوالن و
مدیران است .معاون فرهنگی شهردار شیراز به
تشــریح برنامههای سازمان فرهنگی اجتماعی
شهرداری شیراز در دهه فجر پرداخت و افزود:
همایش بــزرگ «چاووش چهلســالگی» که
 23بهمنماه در ســالن مجتمع احسان برگزار
خواهد شــد به کنســرت محمدرضا گلریز و
تجلیل از پرفســور مرتضی ریاحی ،ســازنده
ســرود ملی و تجلیل از پیشکســوتان انقالبی
حوزه فرهنگ ،هنر و ورزش شــیراز اختصاص
دارد و از مهمتریــن برنامههای این ســازمان
اســت .رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شــهرداری شیراز با بیان اینکه بخشی
از برنامههــای این دهه ویژه کودکان اســت،
تصریح کرد :مســابقه «چهل ضرب در ده» با

محوریت بازیهای رایانهای« ،چلهنشین شعر»
مشــاعره چهل کودک و نوجوان و «برداشت
چهل» اکــران پویانمایــی و فیلمهای کودک
برگزیده چهار دهه انقالب اسالمی ازجمله این
برنامهها است.
گشتاســبیراد از برپایــی نمایشــگاه
«روزشمار انقالب اســامی» در فرهنگسراها
و غرفــه راهپیمایی خبــر داد و بیان کرد :این
نمایشــگاه مطبوعاتی به تیترهــای برگزیده
جراید ایران در روزهای انقالب اختصاص دارد.
به گفته وی مســابقه انقالب اندیشــه،
جشنواره و نمایشگاه عکس «نگاه» ،نمایشگاه
«شــیرازه انقالب» ،اجرای سرودهای انقالبی
توســط گروه ناشــنوایان با عنــوان «انقالب
شــورانگیز» ،اجرای قطعه ماندگار «نام جاوید
وطن» توســط گروه یکصد نفــری کودکان،
اجرای نمایش انقالب ،برپایی نمایشگاه کتاب،
مسابقه واژههای آسمانی و برگزاری فستیوال
«قصههای ماندگار» ازجمله برنامههایی است
کــه بهمنظور اجرا جشــنهای چهلســالگی
انقالب برای اقشــار مختلف جامعه و ردههای
مختلف سنی پیشبینی شده است.
معاون فرهنگــی اجتماعی شــهرداری
شیراز با اشــاره به اینکه جوانان زمان انقالب،
امروز در سن ســالمندی هستند ،اظهار کرد:
رونمایــی از کارت منزلت ســالمندی و توزیع
آن بین  ۵هــزار نفر از ســالمندان باالی 65
سال در شهر شــیراز بهمنظور استفاده رایگان
و یا با تخفیف از خدمات فرهنگی و ورزشــی
شــهرداری و میراث فرهنگی و بهزیســتی و
حمل نقل ریلــی از دیگر برنامههای دهه فجر
امسال است.
گشتاسبیراد بیان کرد :کارگاه آموزشی
با محوریت خانواده ویژه کارکنان شــهرداری،
مســابقات ملــی اتللو طی دو روز ،جشــنواره
عکس ویزور ،همایش ایثار و مقاومت و تکریم
مادران و همســران شهدا ،جشــنواره سیمرغ
پروانــه ویژه کودکان محالت محروم شــیراز،

و اســتخر نیز از دیگر امکاناتی اســت که
برای فاز ســوم این پــروژه در نظر گرفته
شده است .این عضو شورای شهر در بخش
پایانی سخنان خود با بیان این مطلب که
تــاش در جهت ایجاد آســایش کارکنان
شــهرداری در تمامی زمینههایی که نیاز
به آرامش خاطر داشته باشند باید همواره
مــد نظر قرار گیــرد ،خاطر نشــان کرد:
نیروی انســانی در هر ارگان و یا سازمانی
یکــی از عوامل مهم در پیشــبرد اهداف
آن ســازمان تلقی میشــوند که باید در
جهت افزایــش کارایی و بهره وری هرچه
بیشــتر آنها ،دغدغههای آنان را شناسایی
و به مســاله انگیزش کارکنان توجه ویژه
داشت ،تا با آرامش خاطر هرچه تمام ،در
خدمتگذاری به مردم ،تالشــی مضاعف
داشته باشند.

برپایی میز خدمت شهرداری شیراز
در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) با حضور شهردار شیراز ،معاونین و جمعی از مدیران

اتمام عملیات آزادسازی مسیر راستگرد تقاطع
سهسطحی مطهری ـ امیرکبیر ـ رحمت
شــهردار منطقه چهار شیراز از اتمام عملیات تخریب و آواربرداری مسیر
راســتگرد تقاطع امیرکبیر ـ مطهــری خبر داد .مهرجهانیــان با بیان اینکه
عملیات تخریب و آواربرداری به مدت  ۱۴ســاعت به طول انجامید ،اظهار کرد:
دو ســاختمان با مســاحتی بیش از  ۸۰۰متر در مسیر راستگرد تقاطع چند
سطحی امیرکبیر  -مطهری قرار داشت ،ازاینرو با تعامل و همکاری بنیاد شهید
اقدام به تخریــب و خاکبرداری آن محدوده کردیم .وی با اشــاره به اینکه با
دستور شهردار شیراز شاهد تالش حداکثری سازمان عمران جهت بهرهبرداری
تقاطع امیرکبیر ـ مطهری در کوتاهترین زمان هستیم ،افزود :عملیات تخریب
و آواربرداری ساختمانهای مذکور نیز به عهده شهرداری منطقه چهار بود که
با همکاری واحدهای مختلف شهرداری شیراز و تالش کارکنان منطقه این امر
انجام شد .مهرجهانیان با بیان اینکه پروژه تقاطع سهسطحی مطهری ـ امیرکبیر
ـ رحمت از بزرگترین پروژههای شــهر شیراز به شمار میرود ،اظهار کرد :این
پروژه نقش مهم و محوری در سطح منطقه دارد و با به بهرهبرداری رسیدن آن
شــاهد ایمنی و روانی ترافیک در محور امیرکبیر خواهیم بود .شهردار منطقه
چهار شیراز گفت :ســاکنان منطقه در طول مدت اجرای پروژه مشکالت را با
صبوری تحمل کردند که جا دارد از آنان تقدیر و تشکر کنم.

غالمحسین پیروانی
پای حرف دل کودکان کار نشست
غالمحســین پیروانی سرمربی ســابق تیم ملی امید ایران و پیشکسوت
شیرازی فوتبال به همت اداره کل پیشگیری و ساماندهی آسیبهای اجتماعی
شهرداری شیراز روز جمعه با بازیکنان تیم فوتسال کودکان کار این شهر دیدار
و ســاعتی را با آنها به گفتوگو نشســت .غالمحسین پیروانی در حاشیه این
دیدار ،کودکان را وارثان آینده ایران دانست و تأکید کرد :برای داشتن آیندهای
زیبا ،امروز باید به کودکان توجه کرد .سرمربی تیم فجر سپاسی در ادامه به ذکر
خاطرهای از قهرمانیها و پیروزیهایــش برای این کودکان پرداخت و خطاب
به آنها ،گفت :خواســتن توانستن اســت و شما میتوانید با توکل به هر آنچه
میخواهید دست پیدا کرده و آیندهای زیبا برای خود و کشورتان رقم بزنید.
در ادامه این دیدار ،رئیس اداره پیشــگیری و ساماندهی آسیب دیدگان
اجتماعی شــهرداری شــیراز دعوت از چهرههای نامدار ورزشی و فرهنگی این
شــهر از تیم فوتســال کودکان کار را در جهت باال بردن انگیزه و ارتقاء سطح
عزتنفس این کودکان دانست و گفت :این کودکان باید از محیطهای پرخطر
و خشن دور و به ســمت فضاهای آموزشی ،فرهنگی ،هنری و ورزشی هدایت
شوند .یوسف آفرینی افزود :این کودکان حدود هفت ماه است که در کالسهای
آموزشی که اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی ترتیب داده
شرکت میکنند و به نظر میرسد تا حدی سبک زندگی در این کودکان تغییر
کرده است .وی اظهار داشت :باید برای کودکان محلههای پرآسیب برنامههای
حمایتی داشته باشیم چون هرچقدر برنامههای آموزشی و فرهنگی را برای این
کودکان افزایش دهیم از بزهکار شدن کودکان در آینده پیشگیری خواهد شد و
درواقع پیشگیری از وقوع جرم باید در سنین پایین آغاز شود.

ایستگاههای مترو ظرفیت برگزاری رویدادهای
فرهنگی و هنری را دارند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس بهمنظور جهت ارزیابی فضاها
و ظرفیتهای موجود در ایستگاههای قطار شهری برای انجام فعالیتهای
فرهنگی و هنری بازدید کرد .رئیس سازمان قطار شهری شهرداری شیراز،
در این بازدید ضمن توضیح چگونگی فعالیتها و کارکردهای ترافیکی و
فرهنگی قطار شهری شیراز گفت :تأثیر رویدادهای فرهنگی در فضاهای
مترو آنقدر چشمگیر است که میتواند کارکرد مترو را در بحث ترافیک
و آلودگی هوا در درجات بعدی اهمیت قرار دهد .صابر ســهرابی مدیرکل
فرهنگ و ارشــاد اســامی فارس نیز در این بازدید عنوان کرد :آنچه در
ظرفیتها و زیرساختهای فرهنگی و هنری قطار شهری دیدیم نشان از
دیدگاه باز مدیران آن دارد که حتی دیدگاه ما را نیز نســبت به تعریف و
اجرای فعالیتهای فرهنگی و هنری در این حوزه تغییر داد .سهرابی ادامه
داد :با توجه به ظرفیتها و فضاهایی قطار شهری شیراز ،آمادگی داریم تا
نهتنها مجوز برخی از جشنوارهها و نمایشگاههای هنرهای تجسمی بلکه
کنسرتها و تئاترهای میدانی را نیز برای اجرا در این فضاها صادر کنیم.
وظیفه دستگاههای فرهنگی جامعه اســت که از امکانات و ظرفیتهای
موجود در مترو به بهترین نحو اســتفاده کرده و جذابیتهای رویدادهای
فرهنگی و هنری را برای شــهروندان دوچندان کنند .مدیرکل فرهنگ و
ارشــاد فارس ابراز امیدواری کرد :در دهه فجر امسال شاهد رویدادهای
ارزشمند فرهنگی در متروی شیراز باشیم.

مراسم بزرگ پیادهروی خانوادگی
در شیراز برگزار شد

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و ورود تاریخی
امام خمینی (ره) پیادهروی بزرگ خانوادگی در بلوار شهید چمران برگزار
شد .مسیح گلکاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهدای شهرداری شیراز
گفت :این مراســم روز جمعه  12بهمنماه از ســاعت  7:30صبح مقابل
بیمارستان شــهید چمران با حضور بســیجیان و مردم والیت مدار شهر
شیراز در بلوار شهید چمران آغاز شد و مراسم قرعهکشی در انتهای مسیر
پیادهروی با اهداء جوایز ارزنده بهصورت قرعهکشــی بین شرکتکنندگان
انجام گرفت.
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در نشست هماندیشی فعاالن و مسئوالن اجتماعی شیراز با موضوع کارتنخوابها مطرح شد

تقویتبرنامههایفرهنگیکاهشدهندهآسیبهایاجتماعیاست

رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شهرداری
شــیراز گفت :تقویت برنامههای فرهنگی با حضور مردم سبب
کاهش آســیبهای اجتماعی و کاهش حضور معتادان میشود.
ابراهیم گشتاسبیراد در نشست هماندیشی فعاالن و مسئوالن
اجتماعی شــیراز با موضــوع کارتنخوابها ،بایدهــا و نبایدها
اظهار کرد :وظیفه ســازمان فرهنگی شهرداری شیراز در حوزه
اجتماعــی جنبه پیشــگیری دارد و تمام برنامهها در راســتای
افزایش حضور و فعالیت مردم در محلهها طراحی و اجرا میشود
تا از حضور معتادان در محلههای آســیبدیده پیشگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه سعی بر این است حضور مردم در محالت

دارای آسیبهای اجتماعی بیشتر شود ،خاطرنشان کرد :حضور
مردم باعث میشود حضور معتادان کاهش یابد .معاون فرهنگی
اجتماعی شهردار شــیراز تصریح کرد :به دلیل اینکه شهرداری
ارتباط نزدیکی با مردم دارد و با مشــکالت شــهر درگیر است
ســعی کرده وظایف خود را در حوزههــای مختلف تا آنجا که
میتواند انجام دهد .گشتاسبیراد با بیان اینکه شورا و شهرداری
شیراز با جدیت به دنبال رفع این مشکالت در سطح شهر است،
تأکید کرد :این دو نهاد حاضر است در حوزه پیشگیری همکاری
وسیع داشته باشد .رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری
شیراز با اشــاره به تالش گروههای جهادی برای حل مشکالت

کارتنخوابها و معتادان در ســطح محالت ،عنوان کرد :اینکه
کسی با روحیه بســیجی وارد عرصه میشود تا با رساندن پتو،
غذا و غیره انسانی را زنده نگه دارد در اوج مهربانی است.
لیال دودمان ،عضو شــورای اسالمی شهر شیراز نیز در این
نشست با اشاره به جلسات متعددی که در کمیسیون فرهنگی
شورا و استانداری و دادگستری در این مورد برگزار شده است،
گفت :همیشــه در مورد معلول و درمان برای معلول آسیبهای
اجتماعی صحبت میشــود اما به علتها توجه نمیشــود .وی
با بیان اینکه ســاماندهی کارتنخوابها و معتادان یک مطالبه
عمومی اســت ،افزود :خوشحالم از اینکه بهعنوان نماینده مردم

میبینم شهروندان بهویژه دانشجویان درگیر این مطالبه شدهاند
و در تالشانــد تا این مشــکالت حل شــود .دودمــان یکی از
مشکالت حوزه آســیبهای اجتماعی را زیاد بودن متولیان آن
دانســت و اظهار کرد :ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشور متولی
تأمین منابع مالی برای مقابله با آســیبهای اجتماعی است که
باید بودجه را در اختیار بهزیســتی قرار دهد و شــهرداری هم
زیرساختها را آماده کند .وی تصریح کرد :شهرداری و شورا به
وظیفه خود عمل کردند و مرکز ماده  ۱۶ایجاد شــده اما پولی
که ســتاد مبارزه با مواد مخدر گرفته پاسخگوی تعداد کسانی
که قربانی آسیبهای اجتماعی شدهاند نیست.

شهردار منطقه  ۶شیراز اعالم کرد
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جلوگیری از صدور پروانه پایان کار بدون در نظر گرفتن دسترسیهای موردنیاز معلولین

شــهردار منطقه  ۶شــیراز گفت :از صدور پروانه پایــان کار بدون در نظر گرفتن
دسترسیهای موردنیاز معلولین در کلیه ساختمانهای عمومی و مجتمعهای مسکونی

سطح منطقه جلوگیری میشود و کارکنان نیز به این مهم اهتمام دارند.
اصغر ســروی تأکید کرد :صدور مجوزهای ســاختمانی و پایان کار در این منطقه
بر اســاس مقررات و ضوابط شهرسازی مرتبط با معلولین و جانبازان جهت تسهیل در
دسترسی و عبور و مرور این دسته از افراد است .همچنین در تمامی پروژههای عمرانی
در دســت اجرا مناسبسازی برای دسترســی افراد توانخواه بهصورت ویژه در دستور
کار قرار دارد.
وی با اشــاره به برخی از اقدامات انجام شــده در این زمینــه اضافه کرد :ازجمله
اقداماتی که این منطقه در زمینه تردد آسان شهروندان در همه مقاطع سنی بهخصوص
افراد معلول و کمتوان انجام داده است میتوان به عملیات ساماندهی و بهسازی پیادهرو
بلوار شهید رجایی به مســاحت  10هزار مترمربع و مناسبسازی ضلع شرقی و غربی
بلوار میرزای شیرازی اشاره کرد که عملیات عمرانی این پروژهها به پایان رسیده است.

اسماعیل صالحی بهعنوان شهردار منطقه  7شیراز معرفی شد
معــاون شهرســازی و معمــاری
شهرداری شیراز در آیین تکریم و معارفه
شــهردار منطقه  ۷تغییــرات مدیریتی
را باعث رشــد و بالندگی هر ســازمانی
دانســت و گفت :منطقه هفــت با وجود
پتانســیلهای بســیار و ایجاد فضاهای
توســعهای در شــرق کالنشــهر شیراز
میتوانــد نقش به ســزایی در جلوگیری
از رشــد غربی شهر داشــته باشد .آرش
فــرج زاده در این آیین ایجــاد معابر را
از شــاخصههای توسعه شــهری دانست
و عنوان کرد :تاکنــون فازهایی از پروژه
بلوار امام خامنهای بهعنوان یکی از معابر
اصلی شهر شیراز به بهرهبرداری رسیده و
عملیات اجرایی آن با سرعت مناسبی در
حال پیشرفت اســت و از شهردار جدید
منطقه نیز خواســتار تکمیــل این بلوار
هســتم .معــاون شهرســازی و معماری
شهرداری شــیراز ضمن تقدیر و تشکر از
زحمات مسعودی شهردار پیشین منطقه
هفت افزود :امید است با تشریکمساعی،
همفکری و همراهی مدیران ،کارشناسان
و کارکنان تالشــگر شهرداری بتوانیم در
مسیر اهداف شــهرداری شیراز که همانا
خدمترســانی هر چهبهتر به شهروندان
اســت ،گام برداریــم .صالحی ،شــهردار
جدید منطقه هفت نیز با اشــاره به اینکه
پیشازاین نیز شــهردار منطقه  7شیراز
بوده اســت ،گفت :ازاینرو شناخت کافی
از نقاط قوت و ضعف این منطقه را دارم و
تالش میکنم با ایجاد بسترهای مناسب
در زمینه شهرســازی و عمرانی وضعیت
منطقه  7را بهبود بخشم.

اســماعیل صالحــی منطقــه  7را
بهعنوان یکی از مهمترین مناطق شیراز
قلمــداد کرد و افزود :بــه همت مدیران
ســابق هماکنون در ایــن منطقه بلوارها
و پارکهای بســیاری احداث شــده که
حتی بهعنوان زیباترین بلوارهای ســطح
شــهر نیز شــناخته میشــوند .شهردار
جدیــد منطقه  7بر لزوم تدوین و اجرای
برنامههــای مختلف فرهنگــی ،عمرانی،
اجتماعی ،شهرســازی و ...در این منطقه
تأکید کــرد و گفت :درصدد هســتم با
توجه به سیاســت و خطمشــی شورای
شهر و شــهردار شــیراز ،این منطقه را
به جایگاه اصلی خود که در خور شــأن
شــهروندان شهر شیراز باشد ،برسانم .در
ادامه این مراســم نیز مسعودی ،شهردار
پیشین منطقه هفت پس از ارائه گزارش

از عملکرد سهســاله خود بهعنوان مدیر
این منطقه افزود :اقدامات گســتردهای
در ابعاد کاربری ،عمرانی ،شهرســازی و
فرهنگی ،اجتماعی در ســطح منطقه 7
انجام شده که در پیشبرد اهداف توسعه
شهر شیراز میتواند مؤثر واقع شود.
بر اساس این گزارش شهردار شیراز
در حکمی اسماعیل صالحی را به سمت
شهردار منطقه  7منصوب کرد .اسماعیل
صالحی دارای مدرک کارشناســی ارشد
مدیریت دولتی و کارشناسی ارشد MBA
اســت و پیشازاین نیز شــهردار مناطق
 ۷ ،۶ ،۴و  ۱۱شــیراز ،شهردار شهرهای
آبــاده ،گنــاوه و بندر دیــر ،معاون فنی
شــهرداریهای استان بوشــهر ،مسئول
عمران فنی شهرســتان دشتی و معاون
فرماندار شهرستان آباده بوده است.

شــهردار منطقه  6خاطرنشان کرد :ســاماندهی مبلمان شهری ،احداث رمپ در
ورودی پارکهــا و بوســتانها ،جمعآوری موانع و علمکهای فلزی و مناسبســازی
سرویسهای بهداشتی عمومی در سطح منطقه ازجمله دیگر اقداماتی که در این راستا
انجام شــده است .سروی اضافه کرد قابلدسترس بودن شهر باعث ایجاد زمینه حضور
بیشــتر افراد توانخواه در سطح جامعه ،برقراری ارتباط بین آنها و دیگر شهروندان و
افزایش تعلقخاطر به شهر و فضای شهری برای این قشر میشود.
وی تصریح کرد :معتقدیم شــهر متعلق به همه اســت و مناسب ساختن محیط
شــهری با نیاز معلولین جســمی و حرکتی از وظایف مهمی است که باید به آن توجه
ویژه شــود .هرچند بر این باوریم که برای رســیدن به شــهری که تمام اقشار جامعه
خصوصاً افراد کمتوان بهصورت عادی در شــهر و به خدمات شــهری دسترسی داشته
باشد راهی طوالنی داریم اما این اقدامات همچنان در منطقه شش ادامه خواهد داشت.

مهران بهرامینژاد بهعنوان شهردار منطقه  2شیراز معرفی شد
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز
در آیین تکریم و معارفه شــهردار منطقه 2
گفت :بــا توجه به شــعار مجموعه مدیریت
شــهری مبنی بر احیــای بافــت تاریخی و
بازآفرینی محور زندیه و قرارگیری بخشی از
این محور در منطقه  ،2انتصاب یک شهرساز
بهعنوان شــهردار منطقــه ،میتواند موجب
تســریع در احیا و بازآفرینــی این محدوده
ارزشمند شود .هاشمپور در این آیین با اشاره
به کاهش بودجه سال  98مجموعه مدیریت
شهری نسبت به ســال  97افزود :شهرداری
شیراز ازنظر تخصیص و وصول بودجه و اجرای
پروژههای عمرانی نسبت به سایر کالنشهرها
در وضعیت بهتــری قرار دارد که نشــان از
سختکوشــی و همت مجموعه شــهرداری
دارد .وی با بیان اینکه شــهرداری انبوهسازان
و ســرمایه گذران را شرکای استراتژیک خود
میداند ،اضافه کرد :نخســتین منبع درآمد
شهرداری شیراز صدور پروانههای ساختمانی
است ،ازاینرو با حمایت شورای شهر اقدام به
ارائه بستههای تخفیفی و تسهیل و تسریع در
خدمترسانی به آنها کردهایم.
هاشــمپور ضمــن برشــمردن تعداد
پروانههای ســاختمانی صادرشده در  9ماهه
نخست سال جاری خاطرنشان کرد :طی این
مدت تعداد  2هزار و  900پروانه ســاختمانی
صادر شــده اســت که ازنظر تعداد نسبت به
مدت مشابه ســال گذشته رشد و ازنظر متراژ
کاهش یافته اســت .معاون مالی و اقتصادی
شهرداری شیراز خطاب به بهرامی نژاد شهردار
جدیــد منطقــه  2افزود :با نگاهــی به تاریخ
اقتصــاد درمییابیم کــه دوران رکود همواره
طوالنیتر از دوران رونق بوده است و بر اساس
پیشبینیها دوران رکود فعلی حدود سه سال
به طول میانجامد ،ازاینرو وظیفه شهرداران
مناطــق طی ایــن مدت در جذب و کســب

درآمد ســنگینتر از پیش است .وی با تأکید
بــر اینکه ذات تغییر در مجموعه شــهرداری
مبتنی بر سرویسدهی و خدماترسانی بهتر
به شهروندان است ،گفت :شهرداری یک نهاد
خدماترسان است که از لحظه تولد تا مرگ
به شــهروندان خدمترسانی میکند ،ازاینرو
اگر میخواهیم جز ســازمانهای متعالی قرا
بگیریم باید سختکوش و پاسخگو باشیم.
مهــران بهرامــی نژاد شــهردار جدید
منطقــه  2نیز در این آیین ضمن تشــکر از
خدمات اکبری شــهردار پیشین این منطقه
عنوان کــرد :با توجه به ســالها خدمت در
سمت معاون شهرداری منطقه  ۲با چالشها
و فرصتهای این منطقه آشــنا هســتم و در
جهت بهبود شــرایط منطقــه تالش خواهم
کرد .همچنین قاســم اکبری شهردار پیشین
منطقه  2ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجام
شــده طی مدت حضور در این منطقه گفت:

در راستای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی
رانندگان کلیه معابر منطقه  2اصالح هندسی
و وســایل بازی بوستانهای سطح منطقه نیز
استانداردســازی شده اســت .اکبری با اشاره
به برخی از پروژههــای منطقه  2اضافه کرد:
احداث پارک  10هزار مترمربعی شــیخ علی
چوپان ،احــداث چهار خانه محلــه ،احداث
مجتمــع تجــاری در خیابان گل کــوب و ...
ازجمله اقدامات فرهنگی ،اجتماعی و عمرانی
این منطقه است .بر اساس این گزارش شهردار
شیراز در حکمی مهران بهرامی نژاد را به سمت
شهردار منطقه  ۲منصوب کرد .مهران بهرامی
نژاد دارای مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی
از دانشــگاه شیراز اســت و پیشازاین معاون
شــهرداری منطقه  ،۳سرپرســت شهرداری
منطقه  ،۳معاون شهرداری منطقه یک ،معاون
شهرداری منطقه  ۲و معاون شهرداری منطقه
 ۱۰بوده است.

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

هفتمین المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری شیراز برگزار میشود

مدیر تربیتبدنی و تفریحات ســالم ســازمان فرهنگی

شهرداری شــیراز از برگزاری هفتمین دوره المپیاد ورزشی
کارکنان شهرداری شــیراز خبر داد .یحیی زارع از برگزاری
هفتمین دوره المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری شیراز خبر
داد و گفت :این مسابقات همزمان با آغاز دهه فجر امسال در
شیراز برگزار میشود.
وی بــا تأکید بر اینکــه ترویج ورزش میــان کارکنان
ادارات بهطور حتم موجب شــتاب بخشــی به امور اداری از
سوی کارکنان میشود ،خاطرنشــان کرد :مسئوالن ادارهها
و دســتگاههای اجرایی به موضوع نشاط ،شادابی و سالمت
جســمانی کارکنان توجه ویژهای داشــته باشــند و ورزش
کارکنان را جدی بگیرند.

مدیر تربیتبدنی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شــهرداری شــیراز با بیــان اینکه ورزش همگانــی یکی از
مالکهای توسعه به شمار میرود ،بیان کرد :ورزش کارکنان
باید از سوی ادارهها موردتوجه باشد تا کارکنان و کارمندان
تندرست و شاداب و از بیماریها در امان باشند.
یحیی زارع با بیان اینکه برای داشــتن جامعه سالم باید
ورزش همگانی را نهادینه کــرد ،گفت :ورزش کارمندی در
راســتای ورزش همگانی اســت که موجب ارتقای روحیه و
افزایش راندمان کاری کارکنان ادارهها میشــود و هزینه در
ورزش ،سرمایهگذاری بلندمدت است.
وی برگزاری المپیادهای ورزشــی کارکنان شــهرداری

شــیراز را در همین راســتا عنوان کرد و افزود :مسابقات در
 13رشــته ورزشــی برای آقایان و در  8رشته ورزشی برای
بانوان از روز شــنبه  13بهمنمــاه همزمان با آغاز دهه فجر
برگزار خواهد شد.
مدیر تربیتبدنی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری شیراز با بیان اینکه بیش از  2هزار نفر از کارکنان
شهرداری شــیراز در این دوره از مسابقات شرکت میکنند،
عنوان کرد :مراســم قرعهکشــی هفتمین المپیاد ورزشــی
کارکنان شهرداری انجام شده اســت و شرکتکنندگان در
رشــتههای موردنظر خود در ســالنهای ورزشی شهرداری
شیراز به رقابت خواهند پرداخت.
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بررسی برنامه پنجساله سوم توسعه شهر شیراز و بودجه سال  ۹۸شهرداری ،در کمیسیون تلفیق و هماهنگی شورای اسالمی شهر شیراز آغاز شد

ارزیابی کمیسیون تلفیق از برنامه سوم توسعه

با حضور شــهردار شــیراز روند بررسی
برنامه پنجســاله سوم توسعه شــهر شیراز و
بودجه ســال  ۹۸شــهرداری ،در کمیسیون
تلفیق و هماهنگی شــورای اســامی شــهر
شــیراز آغاز شد .حیدر اسشــکندرپور گفت:
رویکرد شــورای پنجم در برنامه بررسی شده
و راهبرد و سیاســت برنامه نشان میدهد که
در کدام قســمت موردتوجه قرار گرفته است؛
اینکه رویکردها در برنامه پنجســاله سوم صد
در صد عملیاتی شــود امکانپذیر نیست ولی
مطمئناً بخشهایی از آن عملیاتی خواهد شد.
وی افزود :این برنامه بضاعت شــهرداری است
که به شورا ارائه شــده که در کمیسیونها با
حضور مشــاوران برنامه بررســی خواهد شد.
شــهردار شــیراز ادامه داد :تالش کردیم در
برنامــه پنجــم از سیاســتگذاری شــروع و
بــه پروژههــای موردنظر برســیم .وی افزود:
پروژههای شــاخصی مبتنی بر نگاه شــورای
پنجم در برنامه  ۵ساله سوم تعریف کردهایم.
وی در پاســخ به انتقاداتــی در خصوص عدم
وجود گــزارش برنامه دوم توســعه گفت :در
برنامههای دولت که ســابقه  ۷۰سابقه دارد،
هیچگاه به گزارشهای گذشته استناد نشده و
تنها حفظ چشمانداز ،رویکردها و آرزوها ارائه
میشود .شــهردار شیراز با بیان اینکه تحلیل
و بررســی برنامه دوم بهصورت جداگانه ارائه
خواهد شــد ،افزود :تفاوتهــای موجود بین
برنامه کالن و بودجه سالیانه ناشی از واقعیات
جاری کشور است.
رئیس شورای اسالمی شهر شیراز با انتقاد
از برآورده نشــدن انتظارات شــورا در برنامه

پنجساله ســوم گفت :تمدید یکساله تدوین
برنامه پنجســاله ســوم به دلیل کارشناسی و
هماهنگی بیشتر شورا و شهرداری بود این در
حالی اســت که در این مدت تعامل و ارتباط
ضعیــف و خیلی کــم بین بدنه کارشناســی
شهرداری و اعضای شــورای شهر برقرار شد.
رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه ،امور حقوقی
و امالک شــورا گفت :شــورا امانتی است در
دســت ما و باید در شورا از حقوق مردم دفاع
کنیم .ســید عبدالرزاق موســوی افزود :هیچ
آمــار و ارقامی از برنامه پنجســاله دوم وجود
ندارد تا مشخص شــود چه اقداماتی تاکنون
صورت گرفته تا بتوان برنامه پنجســاله سوم
را بر اساسان بررســی کرد .وی با بیان اینکه
 ۹۰رویکرد در ســال گذشته بهعنوان رویکرد
شــورای پنجم تصویب شده اســت افزود :در
برنامه پنجساله ســوم توسعه شهر شیراز ،این
رویکردها در نظر گرفته نشده است .موسوی با
اشاره به هزینه باالی مطالعات طرحهای جامع
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در شــهرداری
شــیراز افزود :جایگاه این طرحهــا در برنامه

پنجســاله سوم مشــخص نیســت .وی ادامه
داد :برنامه پنجســاله سوم باید در قالب احکام
قابلاندازهگیری ارائه و در آن پروژهها حذف و
در قالب بودجه ساالنه آورده شود تا شهرداری
با توجه به بودجه خود پروژهها را در نظر گیرد.
رئیس کمیســیون شهرسازی و معماری
شورای اسالمی شهر شــیراز نیز گفت :آمار و
ارقامی از اقداماتی که باید در برنامه پنجساله
دوم انجام میگرفت وجود ندارد لذا الزم است
شهرداری گزارشی از برنامه پنجساله دوم ارائه
کند .رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری
شورای اسالمی شهر شیراز گفت :باید قبل از
ورود به بررسی برنامه پنجساله سوم شهرداری،
توان شهرداری مبتنی بر درآمد سنجیده شود
که با توجه به توان شــهرداری چشمانداز در
حوزههای شــهر شیراز مشــخص شود .سینا
بنیزمانی افــزود :تحقق این محاســبات در
ســال گذشــته امکانپذیر بود اما با توجه به
تغییر در شــرایط کشــور و تحریمها ،تحقق
درآمدها امســال بعید خواهد بود .بنیزمانی
ادامــه داد :بایــد بــرای پیشبینــی درآمد

کارشناسی بیشتری صورت گیرد تا پیشبینی
واقعبینانهتر باشــد .وی افزود :بر اساس شعار
انســانمحوری ،زیباســازی ،هوشمند سازی،
آسانسازی خدمات ،باید در برنامه پروژههایی
معرفی شــود تا به ســمت تحقق این شعارها
رویم .وی بر تهیه ترازنامه تأکید کرد و افزود:
هماکنون در شهرداری ترازنامهای وجود ندارد
تا بتوانیم اطالعــی از وضعیت دارایی و بدهی
شــهرداری داشته باشــیم .رئیس کمیسیون
عمران ،حملونقل و ترافیک شــورای شــهر
شــیراز گفت :باید در برنامه پنجساله سوم از
ادامه پروژههایی که ســالهای سال عملکرد
پایین داشته یا عملکردی نداشتهاند جلوگیری
شود .نواب قائدی با اشاره به بررسی اصالحیه
بودجه  ۹۷افزود :رقمهایی گزارش شــده ولی
عملکردی در حوزهی کمیســیون حملونقل
دیده نشده است.
سیروس پاکفطرت گفت :بخش اعظم
تدوین برنامه پنج ســال دوم را شورای چهارم
دنبال کردند و گنجاندن نگاه شورای پنجم در
برنامه ســوم قابلتأمل است .این عضو شورای
اسالمی شهر شــیراز افزود :زمانی که شورای
پنجم برنامه پنجســاله ســوم را تصویب کند،
مردم انتظار دارند اهداف و شــعار این شــورا
در آن موردتوجــه واقع شــده باشــد .رئیس
کمیسیون گردشــگری و زیارت شورا با انتقاد
از نبود انســجام در مباحث برنامه پنجســاله
ســوم افزود :با توجه به شــرایط اقتصادی و
اقلیمی ،در سالهای آینده با افزایش مهاجرت
به شــیراز مواجه خواهیم بود کــه در برنامه
پیشبینی نشده است.

رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسالمی شهر شیراز:

شهرداری شیراز به طرح جامع نیروی انسانی در برنامه سوم توسعه توجه ویژه کند
گــزارش شــهرداری شــیراز مبنی بر
برنامه عملیاتی پنجســاله ســوم توسعه شهر
شــیراز در کمیســیون برنامهوبودجه شورای
اســامی شهر شــیراز بررسی شــد .رئیس
کمیســیون برنامهوبودجه شــورای اسالمی
شــهر شــیراز گفت :در برنامه پنجساله دوم
شــیراز پروژههایی وجــود دارد که اعتباری
بدان اختصاص داده نشــده است ،همچنین
از  ۲۷۴پــروژه عمرانی بودجــه  ۹۷بیش از
 ۱۰۰پروژه اعتباری حداکثر  ۳درصد به آنها
اختصاص یافته است .سید عبدالرزاق موسوی
گفت :در راســتای شفافسازی باید پروژهها
قابل ارزیابی باشــد؛ ما بایــد بدانیم در طول
پنج ســال برنامه از کجا میخواهیم به کجا
برسیم و شــاخص اندازهگیری داشته باشیم،
این هم امکان نظارت شــورا را فراهم میکند

و هم رونــد فعالیتها
و هزینهها را شــفاف
میکند و مانع فساد و
سوءاستفاده میشود.
وی افــزود :بایــد
شاخصی وجود داشته
باشــد تــا بتوانیم از
عملیاتی شدن پروژهها
مطمئــن شــویم.
موســوی ادامــه داد:
تالش داریم شهرداری
از آن جایگاهی که در آن قرار دارد ،یک گام
جلوتر بردارد.
وی با اشــاره به ارائــهی بهموقع الیحه
بودجه افزود :برنامه پنجساله دوم توسعه شهر
شیراز ،نسبت به برنامه پنجساله سوم تغییرات

عضو هیئترئیسه شورای شهر شیراز:

مثبتــی یافتــه اســت.
موسوی خاطرنشان کرد:
این یک پیام منفی برای
شورا ،مدیران شهرداری،
نماینــدگان مجلــس و
مدیران شهر است اگر با
وجــود همه ظرفیتهای
شــیراز ،برنامه پنجساله
سوم از هر شهر دیگری از
کیفیت کمتری برخوردار
باشد.
موســوی با تقدیر از تــاش مجموعه
شــهرداری افزود :باید نواقــص کار برطرف و
تکمیل شــود .وی با بیان اینکه یکی از منابع
اصلی درامد پایدار شهرداری عوارض نوسازی
اســت ابراز کرد :بایــد در ســال اول برنامه

پنجساله سوم مکانیزمی برای ممیزی تعریف
و کار ممیزی انجام شــود این در حالی است
که تاکنون تأخیر داشته است؛ در بودجه ۹۷
هم پیشبینی شده بود اما انجام نشده است.
عضو شــورای اسالمی شهر شیراز بر ضرورت
توجه به بهینه کردن منابع انسانی تأکید کرد
و افزود :طرح جامع نیروی انســانی و مسئله
برونســپاری خدمات بایــد در برنامه توجه
بیشتری شود.
موسوی ادامه داد :پس از بررسی گزارش
شــهرداری ،مقرر شد شاخصهای هدفهای
عملیاتی پنجساله سوم توسعه شهر شیراز در
حوزه برنامهوبودجه ،در مدت دو هفته توسط
معاونت برنامهریزی شــهرداری و مشــاوران
بررســی و نتیجه حاصله به کمیســیون ارائه
شود.

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز:

بابت نگاه غیر قومیتی شهردار شیراز متشکریم

اجازه نمیدهم طرح میدان بزرگ شیراز اجرایی شود

عضو شورای اسالمی شهر شیراز با اشاره
به اقدام شهردار این کالنشهر در انتصاب یکی
از جوانان اهل ســنت بهعنوان مدیر ارشد این
مجموعه را نگاهی غیر قومیتی ارزیابی و از این
نوع نگاه قدردانی کرد.
قاسم مقیمی گفت :باید از شهردار شیراز
متشکر بود که نگاه قومیتگرایی را از شهرداری
این کالنشهر دور کرد .او ابراز امیدواری کرد که
این نگاه در ســایر مدیران نیز تسری پیدا کند
و گفت :شــعار وحدت در عمل محقق میشود
و اینگونــه اقدامات بســتر برابــری و عدالت
اجتماعــی را در جامعه فراهم میکند .مقیمی
در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشکر از
تالشها و اقدامات مؤثر و ماندگار رئیس سابق
سازمان حملونقل بار شیراز ،مدیریت جدید را به جوانگرایی منابع انسانی سازمان ،نوسازی ناوگان
باری شــهر شیراز و هوشمندسازی و مکانیزاسیون فرایند حملونقل بار شیراز توصیه کرد و گفت:
شایسته شیراز نیست که در دنیای دیجیتال ،هنوز شیوهها و تفکرات سنتی در مدیریت حملونقل
بار و نیز مســافر آن جاری باشــد .مقیمی خواستار تعامل بیشــتر پلیس راهور و نیز اتاق اصناف
با ســازمان حملونقل بار شــد و گفت :رفاه شــهروندان بر هر امر دیگری اولویت و ارجحیت دارد.
حیدر اســکندرپور شهردار شــیراز اخیراً ،عبدالجلیل شریفی را به سمت رئیس سازمان حملونقل
بار شــهرداری این کالنشهر منصوب کرد .شــریفی یکی از کارکنان اهل سنت مجموعه شهرداری
شیراز است .این اقدام شهردار شیراز ،بازخوردهای مثبتی را در سطح استان فارس خصوصاً جامعه
اهل سنت در پی داشته است .عبدالجلیل شریفی پیشازاین دبیری برخی کمیسیونهای تخصصی
شورای شیراز را در دورههای سوم تا پنجم ،عهدهدار بوده است.

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز گفت:
اجرای برخی طرحها با هویت فرهنگی شیراز
مغایر است .سیداحمدرضا دستغیب گفت :تا
زمانی که زنده هســتم از اجرای طرح میدان
بزرگ شیراز که سبب نابودی و تخریب مسیر
فلکه ســتاد قدیم تا مشیر فاطمی و از سوی
دیگر فلکه گاز میشــود جلوگیری میکنم.
وی با انتقــاد از الگوبرداری از  ۴باغ اصفهان
و تــاش برای اجرای طرح  ۷باغ در شــیراز
گفت :برخی طرحها نباید در شــهر اجرایی
شــود ،این طرح با چارچوب فرهنگی شیراز
مغایر است .دســتغیب با اشاره به اشکاالت
اساسی در برنامه پنجساله توسعه شهر شیراز
مرتبط با کمیســیون فرهنگــی ،اجتماعی و
ورزشــی شورای شهر شــیراز گفت :با تصویب این برنامه جز آنکه وزن فرهنگی و هویت شهر
شــیراز را ســبک میکنیم به جای دیگری نمیرســیم .وی با توجه به ارائه ارقام غیرواقعی
برای اجرای طرحها در برنامه ســوم توســعه ،بر ضرورت توجه ویژه به مقیاسها تأکید کرد.
رئیس شــورای اسالمی شهر شیراز با اشــاره به مهاجرپذیر بودن شهر شیراز افزود :در برنامه
پنجساله توسعه شهر مربوط به کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای شهر شیراز،
ارتقا فرهنگ شــهروند و شهرنشــینی در چشــمانداز و اهداف برنامه دیده نشده است .وی بر
ضرورت توجه شــهرداری نسبت به مبارزه با فرق ضاله تأکید کرد و افزود :با توجه به وجود و
فعالیت فرقه ضاله بهاییت در شیراز در چشمانداز این برنامه توجهی به این مسائل نشده است؛
اگر به این مبحث توجه نشود با ورود این عقاید افراد صاحبنام گمراه میشوند و به کشورهای
صهیونیستی گرایش مییابند.

اخبا ر کوتاه

جذب سرمایه بخش خصوصی
مهمترین هدف کمیسیون سرمایهگذاری
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای اسالمی شهر شیراز گفت:
افزایش جذب ســرمایهی بخش خصوصی مهمترین هدف عملیاتی کمیســیون
سرمایهگذاری اســت .ســینا بنیزمانی گفت :برش برنامه پنجساله توسعه شهر
شیراز مربوط به کمیسیون سرمایهگذاری بررسی شد .وی افزود :با توجه به اینکه
شــاخصهای کمی در برنامه ارائه شده از سوی شهرداری ،درج نشده است ،مقرر
شــد کمیتهای با حضور نماینده کمیســیون ،معاونت مالی و اقتصادی و معاونت
برنامهریزی تشــکیل تا شاخصها تدوین و به برنامه اضافه شود و بعدازآن دوباره
به کمیســیون ارجاع یابد و مبتنی با آن پروژههای تعریفشده توسط شهرداری
بررسی شــود .بنیزمانی گفت :افزایش سهم حمایت مالی از پروژههای پژوهشی
دانشبنیان ،افزایش میزان جذب ســرمایه بخش خصوصی ،افزایش تحققپذیری
سهم پایدار درآمد شهرداری از محل مشاغل و فعالیتها ،میزان کاهش هزینههای
جاری در کل بودجه ســنواتی و میزان افزایش ســهم درآمدی ردیفهای پایدار
نســبت به کل درآمد شــهرداری را ازجمله اهداف عملیاتی برنامه پنجساله سوم
توسعه مرتبط با کمیسیون برشمرد .وی همچنین ادامه داد :افزایش سهم معامالت
و فرایندهای مالی از طریق اتوماســیون اداری ،کاهــش میزان حجم بدهیهای
ســنواتی شــهرداری ،میزان افزایش ســهم اعتبارات اســتانی و ملی در بودجه
شــهرداری و افزایش پیوســتهای ارزیابی بازتابهای مالی و اقتصادی طرحها و
پروژهها از دیگر اهداف عملیاتی برنامه اســت .بنیزمانی خاطرنشان کرد :در این
برنامه به دنبال تعریف شــاخصهایی هستیم که عملکرد شهرداری را در حوزهی
جذب سرمایه قابل پایش کند.

تعامالت فرهنگی میان ملتها
ورزش را تحت تأثیر قرار میدهد
«ژوئل دومژ» رئیس فدراســیون ساواته فرانســه و نائب رئیس فدراسیون
جهانی« ،ایوون نوژل» مدرس بین المللی و عضو کمیته مســابقات فدراســیون
جهانی و «حمیدرضا حصارکی» رئیس کنفدراســیون ساواته آسیا با عضو شورای
اسالمی شــهر شــیراز دیدار کردند .لیال دودمان در این دیدار گفت :در راستای
استفاده از پتانســیل و توانمندی شهر شیراز ،نیاز است که به درک مشترکی در
این بخــش از فعالیت در حیطه صنعت و بازاریابی بهعنوان صنعت گردشــگری
ورزشــی برسیم .عضو شورای اسالمی شهر شــیراز افزود :ورزش بوکس بهعنوان
ورزش نو پا در شــیراز و استان توانسته است از سال  ۱۳۹۲به بعد در صحنههای
بین المللی ظهور خوبی داشــته باشــد بهگونهای که چندین مدال برنز و نقره در
این رشته ورزشی کســب شده است .وی ادامه داد :انتظار میرود با انگیزهای که
جوانان ورزشکار برای شاخص کردن ایران در صحنههای بین المللی دارند بتوانیم
مدال جهانی این ورزش را در ســال  ۲۰۱۹کســب کنیم .دودمان معتقد اســت
که کنفدراســیون بین المللی میتواند از طریق آموزش و برگزاری هماندیشیها،
تعامالت خوبی با هیئت بوکس داشته باشد.

اولویتهای شهرسازی
در برنامه پنجم توسعه پررنگ دیده میشود
رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای اسالمی شهر شیراز گفت:
تصمیمگیریهای پنج سال آینده شــیراز در حیطه معماری و شهرسازی برنامه
پنجساله سوم توسعه شهر شیراز بررسی شد .نوذر امامی گفت :تصمیمگیریهای
پنج ســال آینده شــیراز در حیطه معماری و شهرســازی برنامه پنجساله سوم
توسعه شهر شیراز بررسی شــد .وی با اشاره به نواقص این برنامه ادامه داد :نبود
شاخصها و معیارهای ارزیابی ازجمله ایرادهای این برنامه بود .امامی گفت :مقرر
شد شاخصها و معیارهایی که برای کمیت درآوردن پروژهها و پیشرفت پنجساله
آنها در برنامه پنجســاله لحاظ و بهمنظور بررســی به کمیسیون ارائه شود .وی
خاطرنشان کرد :ساماندهی باغهای قصردشت ،ساماندهی منطقه پیرامون آرامگاه
سعدی ،طرح تفضیلی ،حریم شهر ،بازآفرینی شهری ،بافت فرسوده ،بافت تاریخی
از اولویتهای شهرسازی است که در این برنامه توجه ویژهای به آنها نشده است.
نوذر امامی ادامه داد :مقرر شــد در برنامه پنجســاله ،این اولویتها ارائه و هرسال
برای آن اعتباری در نظر گرفته شــود تا شاهد تغییراتی در این زمینه باشیم .وی
با تأکید بر توجه به بازآفرینی شهری و هویت شهری ،بحث انسانمحوری و زنده
کردن میدانها تعامل مردم ،ممیزی در این برنامه افزود :شهرداری باید با تعیین
شاخصها و معیارها ،اساس نظارت و ارزیابی را مشخص کند.

میزان بهرهوری مدیران شهرداری
در ارتقای شغلی لحاظ شود
عضو شــورای اسالمی شهر شیراز با اشــاره به ارائه الیحهی بودجه از سوی
شــهرداری گفت :اگر قرار است الیحه عملیاتی نشــود نباید آن را ارائه داد .علی
ناصری گفت :بیش از  ۱۲هزار نیرو در شــهرداری وجود دارد که تعداد زیادی از
آنها نیروهای متخصص و خدوم هستند به همین منظور توقع مردم این است که
انتظاراتشان به منصه ظهور برسد .وی افزود :باید میزان بهرهوری مدیران ،انحراف
از بودجه و میزان خالقیت مدیران در تحقق بودجه مشــخص شود .ناصری ادامه
داد :در برخی مناطق ،افراد خالقی هستند که میتوانند با ایدههای خالق خود بار
مشــکالت را از دوش شهرداری بردارند به همین منظور در راستای ارتقا مدیران
باید حوزهی معاونت ســرمایه انسانی مواردی را مشــخص کند تا افراد به دلیل
داشتن این شرایط ،شایسته ارتقا باشــند .وی بر ارائه گزارش عملکرد سازمانها
و مدیران شــهرداری به کمیسیونهای شورا بهصورت فصلی تأکید کرد .ناصری
افزود :برخی فعالیتهای عمرانی به ســازمان آتشنشــانی واگذار شــده است؛ با
توجه به اینکه مهمترین مأموریت این سازمان امداد و نجات است باید پروژههای
عمرانی را سازمان عمران انجام دهد تا این سازمان به بهترین نحو ممکن بتواند به
مأموریت اصلی خود بپردازد.

پروندههفته
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در شــیراز نهضــت انقــاب اســامی از ماهها پیش
از بهمنماه  57شــکل گرفته بــود و مردم با رهبری
روحانیت ،در راهپیمایی علیه شاه شرکت میکردند
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رد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
در شیراز گزارش میدهد

عکسها :آرشیو مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

هلسالگی

[

[

چهارشنبه  18بهمن 1357
شماره 10632

در حال حاضر  500جوان دانشجو ،دانشآموز ،کارگر و
کاسب بهپاسداری از منازل و محالت شهر شیراز مشغولاند.

یکشنبه  22بهمن  ،1357شماره 10635

سهشنبه  17بهمن  ،1357شماره 10631

جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشــر فارس طی
اعالمیهای شــاپور بختیار را عامل اصلی کشــتار اخیر
معرفــی و علیــه او اعالمجرم کردنــد .جامعه معلمان
عشایر ،انجمن فرهنگی فرانســه را در شیراز گلباران
کردنــد و قاب خاتمی به رئیس انجمن داده شــد .در
داخل این قاب به فارســی و فرانسه نوشته شده است،
جامعه معلمان عشایر همآواز با همه ملت ایران بهپاس
مراقبتهای شایسته و درخوری که دولت ایران و ملت
عزیز و آزاد فرانســه نســبت به رهبر بتشکن ما امام
خمینی به عمل آوردهاند تقدیم میدارد.

پنجشنبه  19بهمن  ،1357شماره 10633

خروارها گل نرگس نثار تظاهرکنندگان شــیراز شد .روز چهارشنبه به دعوت آیتاهلل شیخ بهاءالدین
محالتی بیش از  400هزار نفر از مردم شیراز و افراد نیروی دریایی و خانواده آنان در محوطه حرم حضرت
شاهچراغ (ع) ،مسجد شهدا و مسجد جامع شیراز اجتماع کردند .در این اجتماع مردم ضمن محکوم کردن
حکومــت بختیار و تأیید دولت موقت مهندس بازرگان ،دســت به یک راهپیمایی  25کیلومتری زدند .در
این راهپیمایی خروارها گل نرگس که از شــهرهای جنوبی فارس برای این راهپیمایی آورده شده بود ،بر
روی تظاهرکنندگان ریخته شــد .قضات ،وکال ،کارکنان دادگستری استان فارس انتصاب مهندس مهدی
بازرگان را به سمت نخستوزیری دولت موقت تبریک گفتند.
حضرت آیتاهلل حاج سید عبدالحسین دستغیب طی اعالمیهای از شاپور بختیار خواست در شرایطی
که دم از دموکراســی و قانون اساســی میزند ،مطابق اصل  26قانون اساسی (قوای مملکت ناشی از ملت
اســت) در برابر خواست ملت و تأیید اکثریت قاطع مردم نسبت به دولت ملی و شرعی آقای بازرگان فورا ً
اســتعفای خود را به رهبر ملت تقدیم کند .آیتاهلل دســتغیب همچنین از وکالی غیرقانونی مجلس خواســت که هر چه زودتر مجلس را ترک گویند .اعضای سازمان تعاون
عمرانی استان فارس صبح دیروز در خیابانهای شیراز به عملیات پاکسازی مشغول شدند و به نظافت شهر پرداختند.

[

یکشنبه  15بهمن  ،1357شماره 10629

«رئیس فرودگاه شــیراز به همــراه چند تن دیگر
دست به خرابکاری در تأسیسات فرودگاه زده و در آینده
فرودگاه شــیراز غیرقابل اســتفاده خواهد بود ».کارکنان
اعتصابی هواپیمایی کشــوری در فرودگاه شیراز با صدور
بیانیــهای ضمن اعالم ایــن مطلب اضافــه کردهاند :در
پی اعتصاب خود و در مســیر حفــظ اموال عمومی تمام
دســتگاههای ناوبری و تأسیسات ایمنی و فنی فرودگاه را
در کمال صحت و درســتی برای زمان بهرهبرداری مجدد
در اختیار رئیس فرودگاه قــرار دادهایم و گواه گفتار باال،
استفاده نظامیان از این وسایل است.

[

مردم شــیراز از ســاعت  9:30دقیقه صبح به دنبال قطع برنامه تلویزیون به
خیابانها ریختند .عدهای دســتگاههای تلویزیون خود را شکستند و فریاد زدند:
«این تلویزیون مردم ایران نیســت»« ،این تلویزیون در اشغال ارتش آمریکاست».
هــزاران نفــر پیاده و ســواره در خیابانها به راه افتادند و بر ســر و روی مردم و
اتومبیلها ن ُقل و شــکالت ریختند .مردم شیراز گروهی از نظامیان را نیز گلباران
کردند.فرهنگیان شیراز نسبت به کسر مالیات از حقوق ماهانهشان اعتراض کردند.
آنها در نامهای که برای اداره آموزشوپرورش فرســتادند اشاره کردند که بنا به
دســتور امام خمینی پرداخت هر نوع مالیات ممنوع اســت .به پیروی از دستور
امام کســر مالیات از حقوق کارکنان نیز جایز نیست .به گزارش خبرنگار کیهان،
مسئوالن آموزشوپرورش شیراز گفتند که مالیات از درآمد فرهنگیان کسر شده است ،لیکن هنوز به دارایی پرداخت نشده و تصمیم قاطعی دراینباره گرفتار نشده است.
مردم شیراز و شهرهای دیگر فارس طی اجتماعات متعدد خود در هفته اخیر خواستار استعفای نمایندگان فارس در مجلس شورای ملی شدند .در اجتماعات دیگری که
در شــیراز و دیگر شهرســتانهای فارس تشکیل شد ،مردم خواستند که نمایندگان فارس هر چه زودتر خانه ملت را برای استقرار نمایندگان واقعی مردم تخلیه کنند و تأکید
کردند که تأخیر در انجام این خواست خشونتهایی به دنبال خواهد داشت.

[

[ [ [

[

[

شنبه  14بهمن  ،1357شماره 10628

[

به دنبال قطع گزارش تلویزیونی ورود امام خمینی به
میهن ،مردم شــیراز به حال اعتراض به خیابانها ریختند.
گروه زیادی تلویزیونهای خود را در خیابانها شکســتند و
در حال دادن شعار «مرگ بر بختیار» و «مرگ بر تلویزیون
نظامی» به تظاهرات در خیابانها پرداختند.

[

شماره 10627

[

[
پنجشنبه  12بهمن ،1357

دههی فجر  57در شیراز
در آینهی مطبوعات

[
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پزشــکان دورههای تخصصی دانشــگاه شــیراز با صدور دو اعالمیه
خواســتار آزادی همافــران دستگیرشــده پایگاههای مختلف شــدند.
هزاران عضو نیروی هوایی شــیراز به مردم پیوســتند .از ســاعت 3:30
بعدازظهــر دیروز که اخبار مربوط به وقایــع خونین تهران از رادیو لندن
پخش شــد ،گروههای مــردم دستهدســته درحالیکه شــعار میدادند
«مســلمان به پا خیز ،همافرت کشــته شــد» بهســوی حــرم حضرت
شــاهچراغ (ع) و خانه آیتاهلل دستغیب روانه شدند .همچنین هزاران نفر
از افراد نیروی هوایی پایگاه تدین شــیراز که مرکب از همافران ،افسران،
درجهداران و سربازان مرکز زرهی شیراز بودند ،درحالیکه در میان دهها
هزاران نفر از مردم شــیراز محاصره شــده و حفاظت میشدند ،بهسوی
مســجد جامع و صحن مطهر حضرت شــاهچراغ (ع) رفتند .یکی از افســران عالیرتبه نیروی هوایی پشت میکروفن قرار گرفت و اعالم داشت که ارتشیان مزدور رژیم خائن
(گارد جاویدان) حتی با کشــتار همگی ما افراد در نیروی هوایی نخواهند توانســت ملت مبارز ایران را شکســت دهند .سپس این اجتماع عظیم بهسوی مسجد جامع عتیق
روانه شدند و آیتاهللالعظمی سید عبدالحسین دستغیب از ایشان خواست تا به همبستگیشان با ملت به رهبری امام خمینی ادامه دهند.

شنبه  21بهمن  ،1357شماره 10634

روز پنجشــنبه عظیمترین راهپیمایی شیراز با شرکت
حدود یکمیلیون نفر از اهالی شــیراز ،بخشها و روستاهای
اطراف آن در تأیید نخســتوزیری مهندس مهدی بازرگان
در این شــهر برگزار شــد .این تظاهرات در مسیری به طول
 25کیلومتر جریان داشت و هزاران کیلو گل نرگس به روی
راهپیمایان ریخته شد.
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توگو با «شهرراز» از خاطرات خود از ایام انقالب اسالمی میگوید
رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسالمی شهر شیراز در گف 

مردم هر چه داشتند در راه انقالب گذاشتند

شهر انسانمحور شهری فیزیکی نیست؛ شهری است که شهروند در آن ازنظر روحی و روانی احساس خوشبختی کند

[ [

بهعنوان یکی از اعضای شــورای اسالمی شهر شیراز که
ازنظر سنی انقالب  57را دیده است ،فکر میکنید چه وجه
مقایسهای از امروز را میتوان با تکیهبر خاطرات  40سال
پیش بازگو کرد؟
فکر میکنم مهمترین بحث در این زمینه اهدافی است که انقالب
به خاطر آنها شــکل گرفت .باید ابتدا از خود بپرســیم که چرا مردم
جان و مال خود را دادند و هزینههایی را متحمل شــدند تا به چیزی
برســند که این موضوع بسیار مهمی است .اگر بخواهیم به این موضوع
بپردازیم ،باید ببینیم آن شعارهایی که مردم در آن زمان میدادند چه
بود و اکنون چه شعارهایی میدهند .یک شعار را درکل کشور کسانی
که خاطراتی از آن روزها دارند به یاد میآورند .این شــعار هم برگرفته
از اندیشــههای دینی و حوزه استکبارســتیزی و آزادیخواهی مردم و
رهبری بود که امام خمینی (ره) از اول داشــت و آن استقالل ،آزادی،
جمهوری اسالمی و شعاری بود که همهجا سر داده میشد .یک سری
از شعارهایی که در راهپیماییهای معروف تاسوعا و عاشورا در آن روزها
میدادند ،ارتباط دادن حرکت انقالب با قیام اباعبداهلل الحســین (ع) و
حرکت عاشورا بود.
مــن اگر بخواهم همین دو مورد را ببینم ،بهعنوان دو خاطره که
از آن زمانها به یاد دارم آن روحیه ظلمستیزی بود که مردم داشتند؛

یعنی مردم زمانی که علیه ظلم شعار میدادند دقیقاً آن چیزی که در
مبانی دینی داشــتیم و حرکت امام حسین (ع) را در مبارزه با ظلم و
احیای امربهمعروف و اصالح امت پیامبر دنبال میکردند .شعارهای آن
دوران چنین بود که فلسفه انقالب را از آنها میتوان بیرون آورد؛ مانند
آزادیبخشــی ،مبارزه با استکبار ،ظلمستیزی ،احیای ارزشهای دینی
و اخالقی ،اســتقالل کشور و پایان دادن به سلطه بیگانگان تا کشور ما
مستقل باشد و خود برای خویشــتن تصمیم بگیرد .اینها شعارهایی
بود بر اســاس آن خاطرات خوبی از آن روزها باقی مانده است و مردم
همراهی میکردند .باالخره همراهی را مردم در طول هشت سال دفاع
مقدس هم دوباره انجام دادند و هر چیزی را که داشتند در راه انقالب
اسالمی گذاشتند.
ما میتوانیم یک نتیجه از این موارد بگیریم که اگر بخواهیم این
مردم را داشته باشیم و اعتماد آنان را بیشتر جلب کنیم ،هیچ راهی جز
بازگشت به همان حرفها و شعارها در زمان فعلی نداریم .باید ببینیم ما
در احیای امربهمعروف و نهی از منکر ،مبارزه با ظلم ،احیای ارزشهای
اخالقی و دینی ،اســتقالل ـ که در این بحث قطعاً دستاوردهای بسیار
بزرگی داشــتیم و به همین دلیل است که امروز ابرقدرتها نگراناند ـ
و در حوزه جمهوری اســامی که در پی آن بودیم ،و مصداق آن قانون
اساسی و عمل به قانون است ،چقدر موفق عمل کردیم.
شما در زمره کسانی بودید که به اسارت درآمدید و بعدازآن
بهعنوان آزاده به کشور بازگشتید .بعد از بازگشت از اسارت
جامعه را چگونه دیدید؟
زمانی که ما بعد از دوران اســارت از عراق به ایران بازگشــتیم،
انتظارمــان بیش از آن چیزی بود که دیدیم؛ شــاید برای اینکه ما در
فضایی به ســر میبردیم که رودررو با دشــمن بودیم ،انسجام خوبی
داشــتیم ،به ارزشهای اخالقی و دینی توجه میشــد و با اینکه زیر
فشــار دشمن بودیم ،واقعاً فضای خوبی برای خودسازی بود .زمانی که
آمدیم انتظاری که داشتیم این بود که چیزی که میبینیم بهتر باشد و
معیارهای دینی و اخالقی ما در ارتقای سطح همبستگی ملی و انسجام
مردم افزونتر باشد.

شعارهای آن دوران چنین بود که
فلسفه انقالب را از آنها میتوان
بیرون آورد؛ مانند آزادیبخشی،
مبارزه با استکبار ،ظلمستیزی،
احیای ارزشهای دینی و اخالقی،
استقالل کشور و پایان دادن به
سلطه بیگانگان تا کشور ما مستقل
باشد و خود برای خویشتن تصمیم
بگیرد

با توجه به شعار انسانمحوری شــورا و شهرداری فکر
میکنید آیا میتوان یک جنبه از آن شــرایط بهتری را که

گفتید ،با تکیه بر قواعد شهر انسانمحور محقق کرد؟
اینکه میگوییم انسانمحور یعنی چه؟ از نگاه من یعنی اینکه

شــهر با محوریت انسان ساخته شود؛ یعنی ما شــهری را بسازیم که
انســان بتواند در آن احســاس آرامش کند ،در آن خوب زندگی کند،
سرنوشت خود را با شهر یکی بداند و مطمئن باشد در آن شهر از همه
چیزهایی که نیاز است بهره میبرد؛ این شهر میشود شهر انسانمحور.
شهر انسانمحور یک شهر فیزیکی نیست؛ بلکه شهری است که ازنظر
روحی و روانی در آن احساس خوشبختی شود .ما باید این چارچوبها
و محورها را مشخص کنیم .شهر انسانمحور شهری است که اصل اول
آن مشارکت مردم است ،یعنی شما هر تصمیمی که میخواهید بگیرید
باید مردم در آن مشارکت کنند .یک شعار را شورای پنجم در اوایل کار
خود داد که شهردار هم همان را مطرح کرد .آن شاخصترین شاخصه
برای شهر انســانمحور بود .ازآنجاکه وظیفه شهرداری خدماترسانی
اســت ،ما بهعنوان مدیریت شــهری وظیفه داریــم خدماتی را که به
مردم ارائه میدهیم ،هم کیفیت خوبی داشــته باشــد ،هم با کمترین
قیمت و در دســترس همه باشــد و هم سرعت دســتیابی به آن را به
حداقل برسانیم .اگر بتوانیم این شعار را عملیاتی کنیم این شهر ،شهر
انسانمحوراست .اشکالی که ما داریم و در بخشی از شهرداری هم دیده
میشود ،این است که ما باید روی مبانی کارها بسیار وقت بگذاریم .ما
نیاز به تحقیقات بسیار خوب و به هستههای مشاوره بسیار قوی داریم.

اما در مصداق یکی نیســت؛ یعنی ما در جزئیات با مردم به یک تفاهم
نرســیدهایم .در بحث مدیریت شهری ،در همین همایشی که اخیرا ً در
رابطه با مسکن برگزار شده است ،حوزههای مختلف باید کاری دائمی
را انجام دهند تا فضاهایی را ایجاد کنیم که با مردم ازجمله انبوهسازان
و بخشهای دیگری مانند فرهنگ و صنعت ارتباط دائمی داشته باشیم
و حرفهای آنان را بتوانیم بشنویم .این موضوع به نظر من یک نقیصه
جدی است که باید شهرداری و شورا به سمتی برود که حرفهایی که
از آن بیرون میآید کارشناسی و فنی با یک رویکرد جدی باشد.

آیا مسئولیت عدم دســتیابی به شاکله شهر انسانمحور
تنها بر عهده مدیریت شهری است ،یا تحقق این کار نیاز
به مشارکت همهجانبه سایر مدیریتها و حتی افراد جامعه
دارد؟
امروز بحث مدیریت شــهری در دنیا یک علم است .در این حوزه
مطالعات بســیار و کتابهای بسیاری نوشــته شده است .وقتی بحث
مدیریت شهری میکنیم باید سطح دانش مدیران و کارشناسان خود را
در شــهرداری افزایش دهیم .از آن طرف در حوزه فرهنگسازی موفق
نبودهایم .شهرداری باید در این حوزه برود و دستگاههای متولی فرهنگ
فرهنگســازی کنند؛ یعنی زمانی ما موفق خواهیم شد که حرفهایی
که در شــهرداری گفته میشود و حرفهایی که مردم میزنند به هم
نزدیک و یکی شود تا نوعی درک مشترک پیدا کنیم .اینکه میگوییم
بحث مشارکت؛ مشارکت اصولی دارد و اصل اول در مشارکت این است
که شــما باید تالش کنید با طرف مقابل ابتدا به یک درک مشــترک
برســید و حرفتان یکی شــود .امروز این بحث منحصر به شــهرداری
نیســت و حوزههای دیگر مدیریتی نیز چنین اســت که حرف مردم و
حرف مدیران ما یکی نیســت .دســتکم در مفهوم شاید یکی باشد،

[ [

در گفتوگوی پیشرو با رئیس کمیســیون برنامهوبودجه ،حقوقی و امالک شورای اسالمی شهر شیراز،
حسین مالکی پرســشهایی را درباره نگاهش به موضوعات روز پرسیدهایم .ســید عبدالرزاق موسوی که بیش از یک دهه
بهعنوان اســیر دوران دفاع مقدس در زندانهای رژیم بعثی بوده اســت ،در رجوع به خاطراتش ،نقطه نظرات خود را مطرح
کرد و ضمن آن به بازیابی ایدهآلها پرداخت .او همچنین در بازخوانی شــعار انسانمحوری شورا و شهرداری شیراز میگوید:
«شــهر انسانمحور از نگاه من یعنی اینکه ما شهری را بسازیم که انسان در آن ضمن احساس آرامش ،بتواند خوب زندگی

کند ،سرنوشت خود را با شهر یکی بداند و در آن از همه چیزهایی که نیاز است بهره ببرد ».از منظر این عضو شورا ،شهر
انســانمحور یک شهر فیزیکی نیست؛ شهری است که شهروند در آن ازنظر روحی و روانی احساس خوشبختی کند؛ هرچند
که ســید عبدالرزاق موسوی اصل اول تحقق شهر انسانمحور را مشــارکت مردم میداند؛ «شما هر تصمیمی که میخواهید
بگیرید ،باید مردم در آن مشــارکت کنند ».مشروح گفتوگوی شــهرراز با رئیس کمیسیون برنامهوبودجه ،حقوقی و امالک
شورای اسالمی شهر شیراز را در آستانهی دههی مبارک فجر در ادامه بخوانید.

شهر انسانمحور یک شهر
فیزیکی نیست؛ بلکه شهری
است که ازنظر روحی و روانی
در آن احساس خوشبختی شود.
شهر انسانمحور شهری است
که اصل اول آن مشارکت مردم
است ،یعنی هر تصمیمی که قرار
است گرفته شود ،باید مردم در آن
مشارکت کنند

گفتوگوی «شهرراز» با لیال دودمان عضو شورای اسالمی شهر شیراز درباره سرگذشت مدیریت شهری در چهار دههی گذشته

شهر را باید در جهت خواستههای شهروندان ساخت

آیا شــرایط برای خدماتدهی شهرداریها رو به آسانی
گذاشته و یا اینکه گسترش شهرها به دالیل مختلف ،این

خدماتدهی را سختتر و پیچیدهتر کرده است؟
فارغ از این موضوع ،شــهرداریها با دو مشکل اساسی مواجه
بودهاند؛ اولین مشکل یک نقص ساختاری بوده که قسمتی از آن در
مباحث مدیریت متمرکز محلی بسط داده شده است ،زیرا مدیریت
شــهرداریها ذاتاً بهعنوان مدیران اجرایــی محلی ،نقش مهمی در
تأثیرگــذاری بر حیات مدنی دارد ،اما تصور میشــود که چون کار
شهرداری خدماتی ـ رفاهی اســت بنابراین شهرداری یک سازمان
غیرسیاســی اســت؛ درصورتیکه باید توجه داشت شهرداری از در
بخشــی از امور نماینده دولت است .از سوی دیگر برنامهریزی برای
تأمین نیاز جمعیت میلیونی کالنشــهری مانند شیراز کاری نیست
که بتوان بدون توجه به مصالح عالیه جامعه انجام داد .این سازمان
ازلحاظ اهمیت با سازمانهای دولتی قابلمقایسه است ،اما ازآنجاکه
ما فاقد نهادهای مدیریت شــهری مســتقل و خودگردان بودهایم،
مدیریت شــهری در ایران تأثیرپذیری زیــادی از مؤلفههای نظام

ازنظر شــما راه غلبه بر مشــکالت موجود بر ســر راه
خدماترسانی شهرداری چیست؟
در باب مشکالت اجرایی و عملیاتی که شهرداری با آن مواجه
بوده اســت عوامل مختلفــی ازجمله عدم برنامهریــزی مطلوب و
صحیح در جهت مدیریت پایدار شهری ،کمبود نیروی انسانی ماهر
و متخصص ،کم بودن مشــارکت مردم در امر توسعه شهری ،ضعف
ساختاری شهرداریها در جنبههای مالی ،عمرانی ،نظارتی و اجرایی
که در نتیجهی ساختار متمرکز ،فردمحور ،بوروکراتیک و کمانعطاف
بوده که با وجــود همهی تالشها و خدمات صادقانه و مصرف زیاد
منابع ،احساس خوشایند خدمترسانی کامل به مردم فهیم و عزیز
شیراز را تحت تأثیر قرار داده است.

[[

عضو شورا اسالمی شهر شیراز در گفتوگویی که با او داشتیم،
در بازبینی سرگذشت مدیریت شهری در خالل چهار دههی گذشته
میگوید :در این مدت جمعیت شــهری در سطح جهانی ،به بیش
از دو برابر رســیده است که شیراز نیز بهعنوان یک کالنشهر از این
مسئله مســتثنا نبوده و حتی با سرعتی بیشتر ،رشد شهرنشینی را
بهویژه در بعد از انقالب اســامی تجربه کرده اســت .لیال دودمان
معتقد اســت طی این مدت شهرداری شیراز توانسته خدمات کمی
و بعضاً کیفی زیادی را به شــهروندان ارائه دهد .به باور او ،شــیراز
بهعنوان مهمترین ،معتدلترین و امنترین کالنشهر جنوب کشور
هدف مهاجرتی بســیاری از مردم و ساکنان اســتانهای همجوار
جنوبــی از بازههای گذشــته تاکنــون (از دوران جنگ تحمیلی تا
خشکسالی و افزایش بیکاری و )...بوده است؛ از همینرو با توجه به
کمبود منابع طبیعی و حجم روزافزون جمعیت ،ضرورت وجود یک
مدیریت ســازمانیافته برای شهر شیراز با توجه کارکردهای متنوع
و نظام بههمپیچیده برای جبران رشــد نابرابریهای شهری و حل
معضالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،فرهنگی و حقوق شهری را
اجتنابناپذیر کرده است .مشروح گفتوگوی شهرراز با لیال دودمان
را در ادامه بخوانید.

بهعنوان یکی از اعضای شورای اسالمی شهر شیراز ،به
نظرتان ســیر دگرگونی در شهرسازی و مدیریت شهری
شیراز از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون چه روندی داشته
است؟
تحوالت شهرنشــینی طی ســه دهــهی اخیر ،به ســطحی
رســیده که در دهههای قبلتر از آن تجربه نشــده است .در خالل
سی سال گذشــته ،جمعیت شهری در ســطح جهانی ،به بیش از
دو برابر افزایش یافته اســت و شــیراز نیز بهعنوان یک کالنشهر
از این مســئله مستثنا نبوده اســت .حتی با سرعت بیشتری رشد
شهرنشینی را مخصوصاً در بعد از انقالب اسالمی تجربه کرده است
و طی این مدت شــهرداری شیراز توانســته خدمات کمی و بعضاً
کیفی زیادی را به شــهروندان ارائه دهد .شیراز بهعنوان مهمترین
و معتدلترین و امنترین کالنشــهر جنوب کشور هدف مهاجرتی
بسیاری از مردم و ســاکنین استانهای همجوار جنوبی از بازههای
گذشته تاکنون (از جنگ تحمیلی تا خشکسالی و افزایش بیکاری
و )...بوده اســت ،بنابراین با توجه بــه کمبود منابع طبیعی و حجم
روزافزون جمعیت ،ضرورت وجود یک مدیریت ســازمانیافته برای
شــهر شــیراز با توجه کارکردهای متنوع و نظام بههمپیچیده برای
جبران رشد نابرابریهای شهری و حل معضالت سیاسی ،اجتماعی

و اقتصــادی ،فرهنگــی و حقــوق شــهری را اجتنابناپذیر کرده
است.

سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه و عدم تفکیک امور سیاسی و
کشوری از امور شهری را دارد.
این امر غالباً برخالف بســیاری از شهرهای بزرگ جهان بوده
که همهی امور مربوط به شــهر ،غیر از مسائل نظامی و دیپلماتیک،
بر عهد مدیریت شهری منتخب مردم است که استقالل و اختیارات
کامل و کافی دارد .بررســی کوتاه ارزشهای مدیریتی در شهرهای
بزرگ دنیا حاکی از آن اســت که اکثرا ً مدیریتی مقتدر ،مســتقل
و مردمــی بر این شــهرها حکومت میکند .غالباً مدیریت شــهرها
حتــی در شــهرهای کوچک نیز برای ادارهی شــهر از هیچ نهاد یا
فرد غیرارگانیک دستور نمیپذیرد ،به عبارتی باید شهر را در جهت
خواستههای شهروندانش ساخت .شورای شهر نیز نهادی برخاسته
از مردم اســت و جایگاهی دارد که مردم میتوانند در سرنوشــت
آینده خــود نظارت کنند و توفیق این نظارت زمانی خواهد بود که
حقوق فردی و اجتماعی شــهروند محترم شــمرده شود و این امر
نیز با تشــکلهای مدنی امکانپذیر اســت .از سوی دیگر مدیریت
نوین نیازمند هماهنگی ،داشــتن نیروی متخصص در امور شهری و
مشارکت شهروندان است.

باید شهر را در جهت خواستههای شهروندانش ساخت.
شورای شهر نیز نهادی برخاسته از مردم است و جایگاهی دارد که مردم میتوانند در
سرنوشت آینده خود نظارت کنند و توفیق این نظارت زمانی خواهد بود که حقوق فردی و
اجتماعی شهروند محترم شمرده شود
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میزگرد «شهرراز» با حسن امانی و اسداهلل حقجو ،دو مبارز انقالبی ،دربارهی روزهای خاطرهانگیز پیروزی انقالب اسالمی در شیراز

پایانقالبایستادهایم

شهرراز

انقالب اســامی ایران یکی از مهمترین و تاریخیترین وقایع در قرن بیستم میالدی بود .در همهی شهرهای کشور،
مردم علیه حکومت پهلوی به پا خواســتند و سرانجام در بیســتودوم بهمنماه به  2500سال حکومت شاهنشاهی
پایان دادند .در شــیراز هم مانند دیگر شــهرهای بزرگ کشــور ،نهضت انقالب از ماهها پیش از بهمنماه  57شکل
گرفتــه بود و راهپیماییهای مــردم در کنار رهبری روحانیت ،نهضت انقالب را در این شــهر نیز پیش میبرد .اما آن
روزهای خاطرهانگیز در تاریخ ایران ،در شــهر شیراز چگونه به نگارش درآمد و شیرازیها چگونه انقالب اسالمی را در

سرآغاز :چهلمین روز شهادت مردم تبریز

،،

اسداهلل حقجو و حسن
امانی میگویند نخستین
حرکتهای انقالبی در
شیراز بعد از حادثه 29
بهمن ( 56که عدهای از
مردم تبریز به شهادت
رسیدند) ،آغاز شد.
«اولین مراسمی که
در شیراز برگزار شد،
یازدهم فروردین سال
 1357بود که مراسم
چهلمین روز شهادت
مردم تبریز برگزار شد

،،

،،

بعد از  15شهریورماه
 ،1357در  12شهر
کشور ازجمله شیراز
حکومتنظامی اعالم
شد .با گشایش مدارس
و دانشگاهها در مهرماه
 ،57انقالب در شیراز
وارد مرحلهای جدید
شد« .چراکه دیگر روزها
مدارس و دانشگاهها
پایگاه انقالبیون بود و
شبها نیز مساجد».

،،

سال  56ســال آغاز جرقههای انقالب اسالمی در
شیراز است .اسداهلل حقجو و حسن امانی میگویند
نخستین حرکتهای انقالبی در شیراز بعد از حادثه
 29بهمن ( 56که عدهای از مردم تبریز به شهادت
رسیدند) ،آغاز شــد« .اولین مراسمی که در شیراز
برگزار شــد ،یازدهم فروردین سال  1357بود که
مراســم چهلمین روز شــهادت مردم تبریز برگزار
شد .این مراسم را حضرت آیتاهللالعظمی محالتی
در مســجد موال برگزار کردند .بعد از نماز مغرب و
مراسم عزاداری ،شهربانی و ساواک مسجد موال را
محاصره کردند .هنگامی که مراســم پایان یافت،
مردم بهصورت دستهجمعی از مسجد خارج شدند...
ما اما راهپیمایی را تا حرم حضرت شــاهچراغ (ع)
ادامه دادیم .آنجا رئیس کالنتری  2فخرآباد ،ســد
راه ما شــد و درگیری بین نیروهای شهربانی و ما
شروع شــد ...ما چند نفر فرار کردیم و چند نفر هم
دستگیر شدند».
بازگشت آیتاهلل دستغیب به شیراز

اسداهلل حقجو در ادامه میگوید :در آن زمان شهید
آیتاهلل دســتغیب در شهر نجف بودند و شبها در
مســجد ولیعصر و مسجد نو (شهدا) سخنرانیهای
آیتاهلل محالتی و آیتاهلل پیشوا برگزار میشد« .تا
آنکه شهید آیتاهلل دستغیب از نجف تشریف آوردند
به شــیراز و بعد از آن ،دو پایگاه قوی و مستحکم
ازجمله مســجد جامع عتیق بهعنــوان پایگاههایی
برای انقالب ایجاد شد ».در مسجد پنجشنبهشبها

شهرشــان ،همگام و همراه با دیگر شهرهای کشــور و بهویژه تهران پیش بردند؟ برای آگاهی از تقویم شیراز در
آن روزها ،به ســراغ اسداهلل حقجو و حسن امانی دو مبارز انقالبی اهل شیراز رفتیم و در میزگردی با آنها از چگونگی
شکلگیری نهضت انقالب و سپس پیروزی بر طاغوت به گفتوگو نشستیم .حقجو و امانی در زمان انقالب بیستساله
بودند و هر دو چند بار به خاطر فعالیتهای انقالبی ،دستگیر شدند ،اما پس از فرار یا آزادی از زندان ،باز هم به نهضت
انقالب پیوستند و به قول خودشان جزو «السابقون انقالب» هستند .آنها پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز در دوران
مجاهدت هشتسالهی دفاع مقدس در جبههها حضور داشتند و از آن دوران نیز یادگارهایی به همراه دارند.

دعای کمیل برگزار میشــد ،آیتاهلل دستغیب نیز
برای مردم ســخنرانی میکردنــد و انقالبیون نیز
برای راهپیماییها برنامهریزی میکردند« .شــب
 15شــعبان (حدودا ً اردیبهشت ســال  )57شهید
آیتاهلل دستغیب علیه دســتگاه طاغوت سخنرانی
مفصلی انجام دادند .بعد از اتمام مراســم ،مردم در
حال خروج از مســجد فریاد زدند« :برای سالمتی
بتشکن قرن بیســتم صلوات» .با همان صلوات
ســپس شــعارهای «درود بر خمینی» و «مرگ بر
شاه» هم آغاز شد ...حدود دو ،سه هزار نفر بودیم.
بعــد وارد محوطهی حرم حضرت شــاهچراغ (ع)
شدیم ،اما نیروهای شهربانی جلوی ما را گرفتند و
گاز اشــکآور به میان مردم پرتاب کردند .آن شب
گروهی هم بهطرف آستانه حضرت سید عالءالدین
حسین (ع) رفتند و آنجا هم درگیری پیش آمد که
فردی به نام علیاکبر رســتمی بهعنوان نخستین
شهید انقالب در شیراز به شهادت رسید».
امانی میگوید بعدازاین راهپیمایی ،شهربانی منزل
شهید دســتغیب را به مدت دو هفته محاصره کرد
تا ایشان از منزل بیرون نیایند« ،اما حدود دو هفته
بعد که ماه مبارک رمضان آغاز شد ،محاصره تمام
شــد و ایشان تشــریف آوردند به مسجد ».حقجو
ادامــه میدهــد« .در روزهای اول تــا چهارم ماه
مبارک رمضان ،ما بعد از نماز ظهر از مسجد بیرون
میآمدیم و به مغازههایی کــه در خیابان دهنادی
مشــروبات الکلی میفروختنــد ،حمله میکردیم و
شیشههای آن مغازهها را میشکستیم».

نخســتین درگیری شــدید میان انقالبیون و
نیروهای شهربانی

حقجو ادامــه میدهد« :نیروهای شــهربانی روز
پنجم ماه مبارک رمضان ،میدان حضرت شاهچراغ
(ع) را محاصره کردند تا ما نتوانیم راهپیمایی کنیم.
بااینحال نمازگزاران از دو مســجد دیگر هم به ما
پیوستند و ما توانســتیم نیروهای شهربانی را از دو
ســمت محاصره کنیم ...نیروهای شهربانی هم از
ســمت ســهراه احمدی فرار کردند .ما هم از دو،
ســه جهت به همدیگر پیوستیم و راهپیمایی شکل
گرفــت ...در راهپیمایی شــعار میدادیم« :درود بر
خمینی»« ،مرگ بر شاه»« ،نظام شاهنشاهی منحل
باید گردد /حکومت اسالمی برپا باید گردد» .ناگهان
مشاهده کردیم که نیروهای شهربانی و آتشنشانی
آژیر کشیدند و به ســمت تظاهراتکنندگان با گاز
اشــکآور و آب با فشــار حمله کردند .ما به سمت
مسجد نو (شــهدا) رفتیم و در پشتبام مسجد قرار
گرفتیم .درگیری با نیروهای شهربانی شکل گرفت
و نیروهای شهربانی تیرهای هوایی و سپس زمینی
به سمت تظاهرات کنندگان شــلیک کردند .براثر
این تیراندازیها احمد مفتاحی نوجوان  16ســاله و
ابوذر فیروزی که هر دو دانشآموز بودند ،به درجه
رفیع شهادت رســیدند و تعدادی ازجمله خود من
زخمی شــدیم .بعد نیروهای شهربانی از هر طرف
به سمت مسجد نو حملهور شدند و با کامیونهای
شهربانی وارد مسجد شدند .افراد زخمی و بسیاری
دیگر از مردم را دســتگیر کردنــد و با خود بردند...
حتی به کتابخانه مســجد رحم نکردند و قسمتی از

مســجد را هم به آتش کشــیدند .برخی از ما فرار
کردیم و به حیاط منزل کنار مســجد پناه بردیم...
اندکــی بعد یک نفر آمد و به مــا گفت تعدادی از
دکترها و بهیارهای بیمارستان نمازی و بیمارستان
ســعدی بهصــورت خودجوش و بــرای کمک به
زخمیها ،به مدرســه آیتاهلل محالتــی آمدهاند و
در حیاط آنجا مســتقر شدهاند ...ما را به آنجا بردند
و مشــاهده کردیم دســتکم  50 ،40نفر زخمی
در حیاط مدرســه هستند ».پزشــکان و بهیارهای
بیمارســتان نمازی و سعدی تا پاســی از شب به
مداوای زخمیها پرداختنــد و تکتک زخمیها را
در حیاط همان مدرســه درمان کردند .بعد از مداوا،
چنــد نفر از مردم با موتورســیکلت ،زخمیها را به
خانهشان رســاندند« .بعد از آن شب اما حتی برای
ادامه درمان هم نمیتوانستیم به بیمارستان مراجعه
کنیم ،بنابراین به مطبهای خصوصی میرفتیم و
پزشــکان ما را مداوا میکردند ».بعد از روز پنجم
ماه مبارک (خردادماه  ،)1357شهربانی مساجد مهم
شــهر را که محل حضور انقالبیون اســت ،تا شب
احیا بست.
حکومــت نظامی و گشــایش مــدارس و
دانشگاهها

بعد از  15شــهریورماه  ،1357در  12شــهر کشور
ازجمله شــیراز حکومتنظامی اعالم شــد .اسداهلل
حقجو و حسن امانی میگویند با گشایش مدارس
و دانشــگاهها در مهرماه  ،57انقالب در شیراز وارد
مرحلهای جدید شــد« .چراکه دیگر روزها مدارس
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،،

عکس :اشکان پردل

«الحمداهلل بعد از
اعتصابات ،هر روز
اعالم برنامه بود .فلکه
ستاد محل تجمع بود و
تظاهراتکنندگان از ستاد
به سمت چهارراه زند
میرفتند و سپس از خیابان
توحید به سهراه نمازی،
سهراه احمدی و دستآخر
به حرم مطهر حضرت
شاهچراغ (ع) میرسیدیم
که محل پایانی
تظاهرات بود».

،،

و دانشــگاهها پایگاه انقالبیون بود و شــبها نیز
مســاجد ».تا آنکه راهپیماییهــا وارد فاز جدیدی
شد و عمومی شــد« .مدارس و دانشگاهها تعطیل
شــد ،برخی از کارخانهها دســت به اعتصاب زدند،
شرکت ملی نفت دســت به اعتصاب زد و هر روز
هــم پیامهای حضــرت امــام (ره) از طریق رادیو
میان مردم پخش میشد ...نوارهای سخنرانی هم
جلوی مسجد ولیعصر بهوسیله آقای جاللی پخش
میشد؛ ایشــان یکی از مریدان شهید دستغیب بود
که نوارهای سخنرانیها را میان نمازگزاران پخش
میکرد .طلبههای مدرسه خان نیز عکس حضرت
امام (ره) را توزیع میکردنــد .تعدادی از افراد هم
مشــخص شــده بودند که در نواحی مختلف شهر
اطالعیههای حضرت امام (ره) را میان مردم پخش
میکردند».
محل تجمع انقالبیون شیراز

اســداهلل حقجو و حســن امانی ســپس از محل
تجمع انقالبیون شیراز و مسیرهای راهپیماییشان
میگوینــد« .الحمداهلل بعــد از اعتصابات ،هر روز
اعالم برنامه بود .فلکه ســتاد محــل تجمع بود و
تظاهراتکنندگان از ســتاد به ســمت چهارراه زند
میرفتند و سپس از خیابان توحید به سهراه نمازی،
ســهراه احمدی و دستآخر به حرم مطهر حضرت
شاهچراغ (ع) میرسیدیم که محل پایانی تظاهرات
بود ».این دو مبارز انقالبی میگویند :اواخر آذرماه
و دیماه ســال  57دیگر هــر روز از صبح تا ظهر
راهپیمایی مردم انقالبی شــیراز برگزار میشــد و
همواره نیز به حرم مطهر حضرت شــاهچراغ (ع) و
اقامهی نماز جماعت در صحن حرم ختم میشــد.
«در این زمان دیگر حکومتنظامی هم کمتر شده
بود ،مردم هم شــعار میدادند :ارتش برادر ماست/
خمینی رهبر ماســت ».به گفتهی اسداهلل حقجو،
«جرقــه آغــاز راهپیماییهای هرروزه در شــیراز
از تاســوعا و عاشورای ســال  57آغاز شد و تا روز

پیروزی انقالب اسالمی ادامه یافت».
پایین کشیدن مجسمهی شاه در فلکه ستاد

 26دیماه  57شاه از کشــور فرار میکند و مردم
شــیراز نیز فردای آن روز خوشحال از نزدیکشدن
به پیروزی انقالب ،به خیابان میریزند« .در همان
میدان ستاد ،مردم مجسمه شاه را با طناب و زنجیر
بســتند به یک ماشین و پایین کشیدند ...بعد هم با
شــور و اشتیاق به یکی از پایگاههای ساواک حمله
کردند و آنجا را به تصرف خود درآوردند ...به نظرم
این اولین مرکز ســاواک بود که در کشور تصرف
شد».
شادمانی مردم از ورود امام (ره) به کشور

پس از خروج حضرت امــام (ره) از نجف و اقامت
ایشان در نوفللوشاتوی فرانسه ،دیگر هر روز اخبار
و مصاحبههای ایشــان با مطبوعات و رسانههای
خارجی به دســت مردم میرسد« .امام (ره) چندی
بعــد اعالم کردند که پنجم یا ششــم بهمنماه به
ایران تشــریف میآورند .از همان زمانی که ایشان
اعالم کردند به ایران تشریف میآورند ،مردم شیراز
در راهپیماییها بودند.
همه از رفتن شــاه خوشــحال بودند و آماده ورود
حضرت امــام (ره) بودند .تا آنکه بختیار اعالم کرد
فــرودگاه مهرآباد و چند اســتان دیگر را میبندد و
اجازه ورود حضرت امــام (ره) را نمیدهد ...اما در
تهران روحانیت مبارز دست به تحصن زدند تا جلوی
حرکت زشــت بختیار را بگیرنــد .همین تظاهرات
شبانهروزی بختیار را مجبور کرد که فرودگاه را باز
کند و حضرت امام (ره) هم دوازدهم بهمنماه وارد
ایران شدند ».حقجو و امانی تعریف میکنند که در
روز ورود تاریخی حضرت امام (ره) به کشــور« ،در
شــیراز هر کس از مردم که در خانهاش تلویزیون
داشت ،آن را به حســینیهها و مساجد آورده بود تا

ذرهبین
1
روز پنجم ماه مبارک رمضان [خردادماه سال  )57درگیری انقالبیون با نیروهای
شهربانی در مسجد نو (شهدا) شکل گرفت و نیروهای شهربانی تیرهای هوایی
و سپس زمینی به سمت تظاهرات کنندگان شلیک کردند .براثر این تیراندازیها
احمد مفتاحی نوجوان  16ســاله و ابوذر فیروزی که هر دو دانشآموز بودند،
به درجه رفیع شــهادت رســیدند و تعدادی نیز زخمی شدیم .سپس نیروهای
شــهربانی از هر طرف به ســمت مسجد نو حملهور شــدند و با کامیونهای
شهربانی وارد مســجد شدند .افراد زخمی و بسیاری دیگر از مردم را دستگیر
کردند و با خود بردند ...برخی از ما فرار کردیم و به حیاط منزل کنار مســجد
پناه بردیم.

همه ورود حضرت امام به کشور و سخنرانی ایشان
را بهصورت دستهجمعی ببینند ...مردم گل و نُقل و
شــیرینی پخش میکردند و شعار «دیو چو بیرون
رود فرشته درآید» سر میدادند ...البته شاید یکی از
الطاف خفیه الهی این بود که حضرت امام چند روز
دیرتر از موعد مقرر و در دوازدهم بهمنماه به ایران
تشــریف آوردند و انقالب نیز  22بهمن به پیروزی
رسید تا دههی مبارک انقالب شکل بگیرد».
دههی مبارک انقالب

پــس از ورود تاریخی حضرت امام (ره) به کشــور
در دوازدهم بهمنماه ،در شــیراز هــم مانند دیگر
شــهرهای کشــور ،تظاهــرات و راهپیمایی مردم
هر روز ادامه داشــت و مســیرهای راهپیمایی نیز
دستآخر به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) ختم
میشــد« .هر چه به  22بهمن نزدیک میشدیم،
دیگر کســی تنها به تظاهــرات نمیرفت و همه
با زن و بچــه و خواهر و برادرشــان به تظاهرات
میرفتند».
حقجو با شور و هیجان تعریف میکنند که در آن
روزها «مردم با خود بلندگوهای دستی میآوردند و
شعار میدادند.
در برخــی قســمتهای خیابــان هم ســکویی
درســت کرده بودند و معمو ً
ال یــک روحانی برای
مردم ســخنرانی میکرد ».ایــن دو مبارز انقالبی
میگوینــد رهبری تظاهرات مردم در زمان انقالب
اســامی ،با شهید آیتاهلل دســتغیب بود و ایشان
حتــی از طرف حضــرت امام (ره) هــم بهعنوان
نمایندهی مردم شیراز با فرستادههای ایشان دیدار
میکردند.
ظهر بیســتویکم بهمنماه؛ پیروزی انقالب
اسالمی در شیراز

صبح بیست و یکم بهمنماه  1357مردم شیراز به
میدان شــهرداری آمدند« .اما نیروهای شهربانی از

پشتبام ارگ کریمخانی به سمت مردم تیراندازی
کردند .مردم پنــاه گرفتند ...از آنطرف اما تعدادی
از بچههای نیروی هوایی با لباس ارتش به کمک
مردم آمدند و با ســاح ژـ  3به ســمت نیروهای
شهربانی آتش گشودند ...تیراندازی که متقابل شد،
مردم روحیه گرفتند و پیشروی کردند ...به شهربانی
هجوم بردند و تا ســاعت  12 ،11ظهر شــهربانی
تسلیم شد ...مردم به شهربانی ریختند و سالحها را
از شهربانی برداشتند ...عصر همان روز هم تانکها
و ماشــینهای زرهی ارتش به مردم پیوســتند و
مردم هم بــا اهدای گل به پیشــواز ارتش رفتند.
همه خوشحال بودند و شعار میدادند :ارتش فدای
ملت /ملت فدای ارتش ،ارتش برادر ماست /خمینی
رهبر ماست ».امانی میگوید در سمت دیگر شهر،
مردم انقالبی کالنتری شماره  3واقع در گودعربان
را هم همــان روز تصرف کردند« .بعد هم آیتاهلل
شهید دستغیب پیام دادند که هر کس سالحی دارد،
تحویل دهد که واقع ًا شاید بیش از  90درصد مردم
سالحها را به مسجد آوردند و تحویل دادند».
پای انقالب ایستادهایم

حسن امانی و اسداهلل حقجو که از دوران نوجوانی
و جوانی وارد مبارزات انقالبی شــدند ،خاطرات آن
روزها را بهتر از هر زمانی به یاد دارند .امانی در پایان
گفتوگو میگوید« :ما پای انقالب ایستادهایم»...
حقجو هم درباره وحدت و همبستگی مردم شیراز
در به ثمر رسیدن انقالب اسالمی میگوید« :تمام
مردم از همه اقشــار و اصنــاف در انقالب حضور
داشــتند و همه خواهان انقالب بودند ...روحانیون
نقش رهبری مردم را داشتند و مردم نیز همبستگی
داشتند و کشــاورز ،بازاری ،دانشــجو ،دانشآموز،
کســبه و ...همه در شــکلگیری انقالب اسالمی
حضور و نقش داشتند ».امانی میگوید« :انقالب ما
یک معجزه بود» و معتقد است «آنچه امروز انقالب
را تقویت میکند ،وحدت است».

2
اواخر آذرماه و دیماه سال  57دیگر هر روز از صبح تا ظهر راهپیمایی مردم انقالبی شیراز برگزار میشد
و همواره نیز به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و اقامهی نماز جماعت در صحن حرم ختم میشد.
«در این زمان دیگر حکومتنظامی هم کمتر شــده بود ،مردم هم شــعار میدادند :ارتش برادر
ماســت /خمینی رهبر ماست ...جرقه آغاز راهپیماییهای هرروزه در شیراز از تاسوعا و عاشورای
سال  57آغاز شد و تا روز پیروزی انقالب اسالمی ادامه یافت».

3
صبح بیســت و یکم بهمنماه  1357مردم شیراز به میدان شــهرداری آمدند« .اما نیروهای شهربانی از
پشتبام ارگ کریمخانی به سمت مردم تیراندازی کردند .مردم پناه گرفتند ...از آنطرف اما تعدادی از
بچههای نیروی هوایی با لباس ارتش به کمک مردم آمدند و با سالح ژـ  3به سمت نیروهای شهربانی
آتش گشــودند ...تیراندازی که متقابل شد ،مردم روحیه گرفتند و پیشروی کردند ...به شهربانی هجوم
بردند و تا ساعت  12 ،11ظهر شهربانی تسلیم شد ...مردم به شهربانی ریختند و سالحها را از شهربانی
برداشتند ...عصر همان روز هم تانکها و ماشینهای زرهی ارتش به مردم پیوستند و مردم هم با اهدای
گل به پیشواز ارتش رفتند .همه خوشحال بودند و شعار میدادند :ارتش فدای ملت /ملت فدای ارتش،
ارتش برادر ماست /خمینی رهبر ماست

،،

«دو روز بعد از فرار شاه
از کشور ،در همان میدان
ستاد ،مردم مجسمه
شاه را با طناب و زنجیر
بستند به یک ماشین و
پایین کشیدند ...بعد هم با
شور و اشتیاق به یکی از
پایگاههای ساواک حمله
کردند و آنجا را به تصرف
خود درآوردند ...به نظرم
این اولین مرکز ساواک بود
که در کشور تصرف شد».

،،

،،

در روز ورود تاریخی
حضرت امام (ره) به
کشور ،هر کس از مردم
شیراز که در خانهاش
تلویزیون داشت ،آن را
به حسینیهها و مساجد
آورده بود تا همه ورود
حضرت امام به کشور
و سخنرانی ایشان را
بهصورت دستهجمعی
ببینند ...مردم گل و
نُقل و شیرینی پخش
میکردند و شعار دیو چو
بیرون رود فرشته درآید،
سر میدادند

،،

ققنوس

روایتهایی از عملیات امدادونجات آتشنشانان شیراز
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تنها یک بخش از زوایای حرفهی آتشنشانان،
دستوپنجه نرمکردن با حریقها و تالش
برای رهانیدن انسانها از آتش است
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،،
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گزارش «شهرراز» از مأموریتهای امدادونجات سازمان آتشنشانی شهرداری شیراز در هفتهای که گذشت

ققنوسانهزیستن

آتشنشانان با گشودن
د ِر کارگاه و پس از قطع
کردن جریان برق ،با
استفاده از تجهیزات
آبرسانی و دستگاه
تنفسی ،عملیات مهار
و خاموشسازی
آتشسوزی را از دو
جهت آغاز کردند .آنگاه
با تالش بسیار موفق
شدند از سرایت آتش
به دیگر قسمتهای
کارگاه جلوگیری و
این آتشسوزی را در
کوتاهترین زمان ممکن
مهار کنند

،،

،،

یک کارگر در هنگام
جوشکاری ناگهان
به درون چاهی در
سلطانآباد سقوط کرده
بود و آتشنشانان
به محض رسیدن به
محل ،از ایمنسازی
محل حادثه آغاز
کردند .سرعت عمل
آتشنشانان موجب شد
که مصدوم به خارج از
چاه انتقال یافته و توسط
عوامل اورژانس به مرکز
درمانی فرستاده شود

،،

،،

برخورد شدید یک
دستگاه خودروی سواری
پراید با یک دستگاه
خودروی پژو ،منجر
به محبوس شدن زن
 30ساله درون خودرو
سواری پراید شده بود
که آتشنشانان بالفاصله
پس از ایمنسازی
صحنهی حادثه مشغول
عملیات شدند و ضمن
قطع برق خودروها با
استفاده از ابزار موجود
زن گرفتار در اتاقک
خودرو را بیرون آوردند

،،

حسین مالکی
نام این صفحه را ققنوس گذاشــتهایم .ققنوس در اساطیر باســتان ،طرفهمرغی خوشالحان
و آوازهی جهان اســت که خود را به آتش میکشــد تا از خاکسترش ققنوســی دیگر زاده شود .در
جریان حریق فاجعهبار ســاختمان پالسکوی تهران ،مردم به آتشنشــانانی که برای نجات مردم
از لهیب شــعلههای آتشســوزی جان خود را فدا کردند ،لقب ققنوس دادند .اگرچه این تشــبیه به
آبی بر سبدهای آتشین
تصاویــر حادثــه دامنــهای وســیع را کــه آتش
میتوانســت آن را دربر گیرد ،کام ً
ال قابللمس میکند
و آنوقــت کوشــش آتشنشــانهایی را کــه در یکی
دیگــر از مأموریتهای خود ،حریــق کارگاه هزار متری
ســبدبافی را ناکام گذاشتهاند ،قابلتحســین مییابی.
راوی میگوید :آتشســوزی یک کارگاه سبدســازی با
حضور سریع و تالش آتشنشانان زمانی مهار و خاموش
شــد که تماس کارگران با ســامانه  125و اعالم حادثه
آتشســوزی به ســتاد فرماندهی آتشنشانی در ساعت
 13:40دقیقه ،زنگ ایســتگاههای  18 ،10 ،13و  12را
به صدا درآورد و آنها را بیدرنگ راهی دهکده ســامی
کرد .به گفتهی فرمانده نیروهای اعزامی حاضر در محل
حادثه ،این کارگاه تولیدی سبد با هزار متر مساحت که
مقدار زیــادی مواد اولیه در آن وجود داشــت ،به علت
نامعلومی طعمه حریق شده بود .آتشنشانان با گشودن
د ِر کارگاه و پس از قطع کردن جریان برق ،با اســتفاده
از تجهیزات آبرســانی و دستگاه تنفسی ،عملیات مهار
و خاموشســازی آتشسوزی را از دو جهت آغاز کردند.
آنگاه با تالش بســیار موفق شــدند از ســرایت آتش به
دیگر قسمتهای کارگاه جلوگیری و این آتشسوزی را
در کوتاهترین زمان ممکن مهار کنند .خوشــبختانه در
این حادثه به هیچکس آســیب جانی نرسید و علت بروز
این آتشسوزی توسط کارشناسان آتشنشانی شیراز در
دست بررسی است.
گرفتاران حریق پرنده فروشی
نجات
ِ

آتشنشانان شــیرازی همچنین در عملیات اخیر
خود ،با مهــار حریق یک مغازه پرندهفروشــی جان دو
نفر را هم نجات دادهانــد .در این عملیات در پی تماس
مردمی با ســامانهی  ،125ستاد فرماندهی آتشنشانی،
آتشنشانان ایســتگاه سه را در ســاعت  21:13دقیقه
یکشــنبه به بلوار ابوذر غفاری اعزام کرد .طبق گفتهی
فرمانده عملیات آتشنشانان اعزامی که در محل حادثه
حضور داشــت ،در مقصد این مأموریــت در بلوار ابوذر
غفاری مغازهای با کاربری پرنده فروشی دیده میشد که
به علت نامعلومی دچار آتشسوزی شده بود و دو نفر هم
درون آن مغازه گیر افتاده بودند که نیروهای امدادی به
محض رسیدن ،عملیات ایمنسازی محل حادثه را آغاز و
با رعایت کامل نکات ایمنی ،قطع برق و گاز محل حادثه
اقدام به لولهکشی کردند و در کمترین زمان موفق شدند
شعلههای آتش را تحت کنترل خود درآورند و آن را مهار
و خاموش کنند .با همت همهجانبهی آتشنشانان دلسوز
شیرازی ،اشخاصی که درون مغازه دچار دودزدگی شده
بودند به بیرون از محل حادثــه انتقال و تحویل عوامل
اورژانس حاضــر در محل حادثه دادنــد .علت بروز این
حادثه هم توسط کارشناسان در حال بررسی است.
فریادرسان جوشکار در دل چاه
ِ
همانطــور که در مقدمــه گفتیــم ،کار مأموران
آتشنشــانی فقط در اطفای حریق خالصه نمیشود که
یکــی از نمونههای این موضوع نجــات جان یک کارگر
جوشــکاری از درون یک چاه چهار متری است .این فرد
حین جوشــکاری در چاهی واقع در سلطانآباد شهرک

حد کافی معنا را میرســاند ،امــا باید گفت که تنها یک بخش از زوایــای حرفهی پرمخاطرهی
آتشنشــانان ،دســتوپنجه نرمکردن با حریقها و تالش برای رهانیدن انسانها و حتی حیوانات
از چنگال ســوزانندهی آتش اســت .برای همین تالش میکنیم که هر هفته ضمــن بازخوانی اخبار
مأموریتهــای اخیر ققنوسهای شــیرازی ،جلوههایــی از عملیات آنان را در پهنهی شــهر بازگو
کنیم.
صنعتی سقوط کرده بود اما نجاتگران شامل آتشنشانان
ایستگاه  16و  17و گروه امداد و نجات ارتفاعات سازمان
آتشنشــانی با حضور در مکان حادثه او را نجات دادند.
فرمانده عملیات آتشنشانان اعزامی که در محل حادثه
حضور یافته و بر عملیات آتشنشــانان نظارت مستقیم
داشت ،دراینباره میگوید :یک حلقه چاه به عمق چهار
متر در محوطه سلطانآباد حفر شده بود که بنا بر اظهار
شــاهدان ،یک کارگر در هنگام جوشــکاری ناگهان به
درون چاه ســقوط کرده بود و آتشنشانان تیم ارتفاعات
به محض رســیدن به محل ،از ایمنسازی محل حادثه
آغاز و به ســرعت عملیات خود را برای نجات جان این
کارگــر با ایجاد کارگاه امدادی بــر روی دهانه چاه آغاز
کردند .سرعت عمل آتشنشانان موجب شد که مصدوم
به خارج از چاه انتقال یافته و توســط عوامل اورژانس به
مرکز درمانی فرســتاده شــود .علت بروز این حادثه هم
رعایت نشدن موازین ایمنی اعالم شده است.
نجات بخشی ملموس
آنطور که راوی در ابتدای خبر از شــدت تصادف
خودرویی با تیر برق حکایت کرده ،به درآمدن راننده از
درون آن خودرو که پراید باشد ،کمتر از معجزه نمیتواند
قلمداد شــود که نجات بخشــی او هم بر عهده مأموران
آتشنشانی بوده اســت .به گفتهی راوی ،برخورد شدید
پراید به تیر چراغبرق در کمربندی اکبرآباد ،مصدومیت
راننده و وارد شــدن خسارت به خودرو سواری را در پی
داشــت .این حادثه ساعت  7:03دقیقه به سامانه 125
اطالعرســانی شد که در پی آن ستاد فرماندهی سازمان
آتشنشانی شــیراز به سرعت نیروهای عملیات ایستگاه
 15را بــه کمربندی اکبرآباد ،مقابل ســیلو راهی کرد.
فرمانده آتشنشانان اعزامی به محل حادثه هم میگوید:
با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد که یک خودروی
سواری پراید به علت نامعلوم از مسیر اصلی خارج شده و
پــس از برخورد با تیر چراغبرق ،دچار واژگونی که منجر
به گیرکردن راننده درون خودرو شــده بود .آتشنشانان
به محض رســیدن به محل حادثــه ،جریان برق خودرو
ســواری را قطع و از نشتی آن جلوگیری کردند و راننده
پراید را که دچار آســیبدیدگی شده بود برای اقدامات
درمانی تحویــل کادر پزشــکی اورژانس دادنــد .آنان
بالفاصلــه در این عملیات با ایمنســازی محل حادثه و
جلوگیری از بروز تصادفات احتمالی ،برق ستون را قطع
و اقدام به انتقال آن کردند و پس از بازگرداندن پراید به
حالت اولیه آن را به محل امن انتقال دادند.

مهار آتش در کارگاه تصفیه روغن
اگرچه در خبر نیامده که کارگاه تصفیه روغن چه
روغنی را پاالیش میکرده است .آیا روغن خوراکی بوده
یا روغنموتور؟ اما بههرحال راوی میگوید :آتشنشانان
شیرازی متشــکل از پنج ایستگاه به سرعت آتشسوزی
کارگاه تصفیــه روغن واقع در شــهرک صنعتی را مهار
و خاموش کردند .ســتاد فرماندهی سازمان آتشنشانی
شــیراز به دنبال تماس کارگران کارگاه تصفیه روغن با
سامانه  125ساعت  9:30نیروهای عملیاتی ایستگاه ،16
 17 ،3 ،13و  18را بــه شــهرک صنعتی اعزام کرد .در
این کارگاه تصفیه روغن ،دو مخزن  20هزار لیتری روغن
دچار آتشســوزی شــده بود و نیروهای امدادی پس از
رســیدن به محل حادثه به سرعت عملیات ایمنسازی
محل را آغاز کردند .آتشنشانان پس از ایمنسازی محل
و قطع جریان برق ،با استفاده از دو دستگاه اطفایی آتش
را مهار کردند که خوشبختانه این عملیات در کوتاهترین
زمان و بدون مصدومیت برای کارگران به اجرا در آمد و
پس از ارائه تذکرات ایمنی به کارگران پایان یافت.
زنی در پراید مچاله
شاید بیراه نباشد که بگوییم ،در نظر برخی افراد،
جادههای کمربندی مصداق رســیدن به نقطه رهایی از
حد احتیاط در فشــردن پا روی پدال گاز خودرو است.
با شــتاب راندن اما در بسیاری مواقع میتواند زمینهساز
کاهش قــدرت تصمیمگیــری در مواجهــه رودرروی
خودروهــا با یکدیگر شــود تا به یک تصــادف خونین
بینجامــد .راوی میگوید :برخورد شــدید دو خودروی
ســواری با یکدیگــر در کمربندی مهدیآبــاد ،زن 30
سالهای را راهی بیمارستان کرد .طبق مشاهدات فرمانده
گروه اعزامی آتشنشانان ایستگاه  ،17برخورد شدید یک
دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه خودروی
پژو ،منجر به محبوس شــدن زن  30ساله درون خودرو
سواری پراید و باعث ایجاد ترافیک شدید در مسیر شده
بود که آتشنشانان بالفاصله پس از ایمنسازی صحنهی
حادثه و نصب عالئم هشــداردهندهی ترافیکی مشغول
عملیات شــدند و ضمن قطع برق خودروها با اســتفاده
از ابــزار موجود اقــدام به بیــرون آوردن زن گرفتار در
اتاقک خودرو کردند .آنان پس از تحویل زن  30ساله به
عوامل اورژانس ،با تحویل محل حادثه به عوامل انتظامی
مهدیآباد به عملیات خود پایان دادند .علت این حادثه
هم توسط عوامل راهور بررسی میشود.
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مأموران امدادونجات سازمان آتشنشانی شهرداری شیراز ،مرد گرفتار در سیالب رودخانهی خشک را نجات دادند

سلفیبازیدرمیانهیطغیانرودخانه

،،

رئیس سازمان آتشنشانی نسبت به قرار گرفتن در مسیرهای سیالبی رودخانهی خشک در روزهای بارانی هشدار داد
مریم مرادی
خاطرهبازی با باران و گرفتن سلفیهای عجیب با حالوهوای بارانی طرفداران زیادی در شبکههای
مجازی دارد؛ تا جایی که حتی بیمحابا به دل رودخانه سیالبی هم میزنند! داستان سلفیهای مرگبار،
هفتهی گذشته در رودخانهی خشک شیراز تکرار شد؛ مردی که برای گرفتن عکس در یک روز بارانی
س شدت آب برنیامد .ساعت از  10صبح گذشته بود و مانند
وارد رودخانه خشک اما طغیانی شد و از پَ ِ
نجات از میانهی سیالب
در آنســو اما نیروهای امدادونجات آتشنشــانی
شــیراز در حال مهار و کمکرسانی به او بودند .ابتدا او
را بهوسیله چند طناب مهار کردند .مأموران آتشنشانی
از او میخواســتند که هیچگونه حرکتی نداشته باشد،
جریــان آب اجازه حرکت بــه او نمیداد و
اما شــدت
ِ
مجبور شــدند از طنابهای بیشتری استفاده کنند .در
عملیاتی بعد نیروی غــواص هم دل به آب گلآلودزد
اما طغیان رودخانه مانع حرکت اوشــد .تا آنکه پس از
گذشت تقریباً یک ســاعت ،مرد گرفتار با چند طناب
مهارشد ،اما ناگهان سیالبیشدن رودخانه در باالدست
کنترل را سخت کرد ،تختهســنگ حرکتکرد و او با
جریان تند آب همراهشد .چندثانیهای به زیر آبرفت،
اما نیروهای امدادی که جریان آب به ســمت آنها هم
کشیده شده بود ،همچنان طنابهای مهار را در دست
داشــتند و برخالف جهت آب او را به حاشیه رودخانه
کشاندند .صدای دست و شــادی مردم که از روی پل
علیابن حمزه این حادثه را زیر نظر داشــتند ،نشان از
موفقیت نیروهای امدادی و نجات جان مرد شــیرازی
داشت.
اولویت اصلی حفظ جان فرد گرفتار بود
عملیــات امــداد نجــات را از رئیس ســازمان
آتشنشانی شهرداری شــیراز که در محل حادثه و در
کنار مأمــوران امدادونجات مشــغول هدایت عملیات
نجات فــرد گرفتــار در ســیالب بود ،جویا شــدیم.
محمدهــادی قانــع در خصوص جزئیــات این حادثه
گفت :با اعالم حادثه ،ســریعاً به همه ایستگاهها اطالع
داده شــد و به دلیل اهمیت موضــوع و تفاوت امداد و
نجــات در رودخانه ســیالبی و گلآلــود ،در مرحلهی
نخست دسترســی به فرد مهم بود که در صورت بروز
هر حادثهای او را ســالم داشــته باشیم .درواقع در این
عملیات که مــردی داخل رودخانه طغیانی قرار گرفته
بــود ،اولویت اصلی حفظ جان او بود .وی ادامهداد :در
این عملیات ســه طرح عملیاتی مطرح شد که استفاده
از جرثقیل آتشنشانی برای باال آوردن فرد یکی از آنها
بود ،اما بیش از این باید بهصورت همزمان با طناب فرد
را مهار میکردیم ،چراکه امکان داشــت تختهسنگ از
زیر پای فرد رها شود و کنترل فرد با طناب تا رسیدن
بقیه امکانــات مدنظر بود .قانع افــزود :در این حادثه
هنگامی که فرد بهصورت افقی قرار گرفته بود ،ناگهان
به زیر آبرفت و این اتفاق ،عملیات را ســختتر کرد؛
چراکه ممکن بود ســنگ و چوب با شدت زیاد به فرد
اصابت کند و جراحت زیادی برایش به همراه داشــته
باشد.
عملیاتی سخت و طاقتفرسا بود
رئیس ســازمان آتشنشــانی شــهرداری شیراز
با اشاره بهســختی امدادرســانی در رودخانه طغیانی

درست در مرکز رودخانه
سیالبی پل حر بر روی
تختهسنگی در میان
سیالب گیر افتاده بود و
همزمان جمعیت زیادی
از باالی پل ،این حادثه را
رصد میکردند .دوربینها
به سمت جوانی بود که
خودش برای گرفتن
عکس گرفتار شده بود

بارندگیهای گذشته ،لذت تماشای رودخان ه خالی از لطف نبود ،اما این بار چاشنی هیجان و نگرانی
نجات جان مرد گرفتار در رودخانه به آن اضافه شــده بود .درست در مرکز رودخانه سیالبی پل حر بر
روی تختهســنگی در میان سیالب گیر افتاده بود و همزمان جمعیت زیادی از باالی پل ،این حادثه را
رصد میکردند .دوربینها به سمت جوانی بود که خودش برای گرفتن عکس گرفتار شده بود و شدت
حرکت آب به حدی بود که حتی گوشی تلفن همراه ،لباس و کفشهایش را با خود برده بود.

،،

،،
و ضــرورت حفظ جان فــرد گرفتار در ســیالب ،این
عملیات را سخت و طاقتفرســا توصیف کرد و گفت:
در مرحلهی نخســت اقدام اولیه برای مهار فرد گرفتار
در سیالب صورت گرفت ،اما با افزایش جریان سیالبی
در باالدست ،فرد بهصورت افقی در آب افتاد که ممکن
بــود جان فرد به خطر بیفتد .بــه گفتهی محمدهادی
قانع ،در بارندگیهای گذشته هم شاهد اتفاقاتی مشابه
بودهایم ،اما این عملیات سختتر از دفعات پیش بود

ثبت لحظهها کنار پل و رودخانه ممنوع!
رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری شیراز سپس
نسبت به قرار گرفتن در مســیرهای سیالبی رودخانه
خشــک با توجه به اینکه شــرایط این رودخانه پایدار

نیست؛ هشدار داد و افزود :امکان دارد در مسیر رودخانه
در پاییندست بارندگی نباشد ،اما در مناطق باالدست
مانند شهرک گلستان بارندگیها شدید است و همین
موضوع سبب سیالبی شدن رودخانه بهصورت ناگهانی
و ایجــاد حادثه برای افراد میشــود .قانع همچنین به
شــهروندان توصیه کرد که برای ثبت لحظات در کنار
پلها و نردهها قرار نگیرند؛ چراکه رودخانه خشــک به
دلیل سیالبیشــدن ناگهانی ،شرایطی خطرناک دارد و

بر اثر جریان شــدید آب ،سنگ و شــاخ و برگ نیز با
جریان سیالب حرکت میکند و همین موضوع ،امکان
رخدادن حادثه را دوچندان میکند.
تالش یکساعته مأموران ایستگاههای ،14

 12و یک
از ســویی مســئول روابــط عمومــی ســازمان
آتشنشــانی و خدمات ایمنی شیراز گفت :فرد گرفتار
در ســیالب با تالش یکســاعته ماموران آتش نشانی
اعزامی از ایســتگاههای  12 ،14و یک شــیراز نجات
یافت .علیرضا عدلو افزود :با وجود اینکه چندین مرتبه
سیالب رودخانه این فرد را با خود برد ،اما تالش پیاپی
تیمهای امداد و نجات آبی ســازمان آتشنشانی شیراز
و ایجاد چندیــن کارگاه نجات ،باالخره این فرد بعد از
حدود یک ســاعت عملیات بی وقفــه نجات پیدا کرد.
وی اضافه کرد :تیم تخصصی امداد و نجات وارد بســتر
رودخانه شــدند ،با ایجاد کارگاههای متعدد شــخص
گرفتار شده در سیالب را مهار کردند و درنهایت موفق
به نجات این شخص شــدند .عدلو با بیان این که این
فرد حدود  30ســال ســن دارد ،گفت :برخالف برخی
شایعاتی که در فضای مجازی منتشر شده ،این شخص
به بستر رودخانه ســقوط نکرده و در اثر بیتوجهی به
بارندگی شدید در میان سیالب گرفتار شده بود.
عکسهای دوربین بهدستان
اما داستان گرفتار شدن مرد سلفیگیر در میانهی
سیالب رودخانهی خشک ،سوژهای جالب برای بخشی
از شــهروندان هم شــده بود و به ســرعت در فضای
مجــازی ،تصاویر و ویدئوهایی از فرد گرفتار شــده در
رودخانه طغیانی منتشر شــد .جمعیت زیادی که کار
خود را رها کرده بودند و تالش داشتند از این لحظات
فیلم و عکس تهیــه کنند ،در کمتر از چند دقیقه این
مرد را که برای گرفتن ســلفی دل به رودخانه زده بود،
در فضای مجازی و رســانههای پر بازدید ،مشــهور و
خبرساز کردند.

در آنسو اما نیروهای
امدادونجات آتشنشانی
شیراز در حال مهار و
کمکرسانی به او بودند.
ابتدا او را بهوسیله چند
طناب مهار کردند .حتی
چندثانیهای به زیر آب
رفت ،اما نیروهای امدادی
که جریان آب به سمت
آنها هم کشیده شده بود،
برخالف مسیر جریان آب
او را به حاشیه رودخانه
کشاندند و نجاتش دادند

،،

،،

رئیس سازمان آتشنشانی
شهرداری شیراز با اشاره
بهسختی امدادرسانی در
رودخانه طغیانی و ضرورت
حفظ جان فرد گرفتار
در سیالب ،این عملیات
را سخت و طاقتفرسا
توصیف کرد و گفت :در
مرحلهی نخست دسترسی
به فرد مهم بود؛ چراکه
اولویت اصلی حفظ جان
او بود

عکسها :امید منوچهری

،،
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تلفن07132229821 :

آیین «کوچ شاعر شعر شهر» در شیراز برگزار شد

«سمندر» گویش شیرازی را ماندگار کرد

اکران  22فیلم در هجدهمین
جشنواره فیلم فجر شیراز

هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز همزمان با
ســی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر طی روزهای
 ۱۱تــا  ۲۲بهمنماه جاری برگزار خواهد شــد .طبق
اعالم دبیرخانه هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز،
اسامی فیلمهایی که امسال در این جشنواره به نمایش
درخواهند آمد به شرح زیر است :سرخپوست ،سمفونی
نهم ،طال ،پالتو شــتری ،سال دوم دانشکده من ،شبی
که ماه کامل شــد ،جان دار ،زهرمار ،غالمرضا تختی،
متری شش و نیم ،آشفتگی ،مسخرهباز ،ناگهان درخت،
قصر شیرین ،مردی بدون سایه ،ماجرای نیمروز ( ۲رد
خون) ،مدیترانه ،بنفشه آفریقایی ،دیدن این فیلم جرم
اســت .همچنین فیلمهای «درخونگاه» به کارگردانی
ســیاوش اســعدی و بــازی امین حیایی ،جمشــید
هاشــمپور ،ژاله صامتی ،مهــراوه شــریفینیا ،پانتهآ
پناهیها« ،حمال طــا» به کارگردانی تورج اصالنی و
بازی پیام احمدی نیا ،لطفاهلل سیفی ،سعید آقاخانی،
ژاله صامتی ،امید روحانی ،و «معکوس» به کارگردانی
پوالد کیمیایی و بازی بابک حمیدیان ،علیرضا کمالی،
اکبر زنجانپور ،شــهرام حقیقتدوست و لیال زارع نیز
به هجدهمین جشــنواره فیلم شــیراز پیوستند .مدیر
اجرایی جشنواره فیلم فجر در شیراز نیز ظرفیت اولیه
جشنواره را  28هزار صندلی اعالم کرد و افزود :تا هفت
اکــران در روز برای فروش بلیت در نظر گرفته شــده
است .به گفته محسن خباز قیمت بلیتهای جشنواره
 12و  15هــزار تومان اســت و فیلمها در تاالر حافظ،
پردیس ســینمایی گلستان و مجموعه هنرشهر آفتاب
به نمایش درمیآیند.

دبیر عکس :علی محمدیراد
گرافیک و صفحه آرا :آزاده شیرالی

آدرس :شیراز بلوار زند ،خیابان دهنادی
اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز
چاپ
چاپخانه :چاپ هنر سرزمین سبز
ناظر چاپ :امیر سوری

آدرس الکترونیکیshahreraaz97 @gmail.com:

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس ،گفت :بیژن
ســمندر نقشــی بیبدیل در احیای واژگان فراموششده
شیراز داشت .کوروش کمالی سروستانی شامگاه سهشنبه
هفته گذشــته در آیین بزرگداشــت بیژن سمندر شاعر
شــیرازی با عنوان «کوچ شاعر شعر شــهر» که در تاالر
حافظ برگزار شــد ،با بیان اینکه بیژن سمندر به چندین
هنر آراســته بود ،افزود :شعر و موســیقی و خط برای او
جهانی معنایی بود که به واســطهاش اندیشه را به تصویر
میکشید.
سوگمویههای بیژن در کالبد واژگانی ادا شد
وی با بیان اینکه بیشتر خاطرات شیرین با ترانههای
ماندگار او پیوند خورده اســت ،عنوان کرد :ســمندر در
روزگاری در غربت شــعرهایی سروده بود که نشان از غم
غربت و پیوند با شــیراز داشــت؛ سوگمویههای بیژن در
کالبد واژگانی ادا شد که شــرنگ غربت را به کام جانش
مینشاند ،سمندر را مردی از قبیله شعر و احساس خواند
که غربت او را به رخوت سکوت برد .کمالی سروستانی با
بیان اینکه نگرش متفاوت ســمندر در اندیشه او در بستر
کلمات هویت مییابد ،ادامه داد :این اندیشه از او شاعری
میســازد که گرچه دور و دیر ،اما بلندآوازه میشود و به
گواه شادمانگی اصیل و تفکر موسیقایی سرزمینش ماهیت
مییابد .وی با بیان اینکه هر بار سمندر به سخن میآید از
واگویههای غربتنشان تا جاری طنز و شور و شیداییاش
ما را به شــهری میبرد که به آن مباهات میکنیم ،افزود:
بیژن سمندر شاعر ،ترانهســرا و موسیقیدان نامی شیراز
بود که با باور به زنده داشــتن گویش شــیرازی با لحنی
خوش و طبعی دلکش خمیرمایه اشعاری را گذاشت که از
یکسو موجب ماندگاری گویش شیرازی شد و از دیگرسو
باورهای مردم شیراز را ثبت کرد.

به کار نمیبرند و به جایــش میگویند «فالنی همچی»
شــد گویی از واژه مرگ هراس دارند و حال باید بگوییم
ســمندر همچی شــد؛ چراکه هر آمدنی رفتنی دارد .وی
با یادکرد از خاطره بیژن ســمندر که هرســال عید نوروز
برای او نامه و اثری تازه ارســال میکرد ،گفت :مانند هر
شیرازی شــعر شیرازی را دوســت دارم؛ بیژن سمندر را
شــاعری بهقاعده میدانم زیرا او شعر شیرازی را به کمال
میشــناخت و خاطرخواه مردم شیراز بود .این پژوهشگر
فرهنگعامه فارس ،سمندر را قافلهساالر گویش شیرازی
دانست و ادامه داد :آنان که همچون احد دهبزرگی ،یداهلل
طارمی ،اسماعیل عسلی و حمید روزیطلب شعر شیرازی
میسرایند ،جملگی تحت تأثیر شعر استاد سمندر هستند.
درخشش آفریدههای سمندر بر قلههای ادبیات
فولکلور
کمالی سروستانی در ادامه اظهار کرد :آنچه سمندر
را جاودانه کرد دلبستگی به شیراز و تسلط او به ساختار
ادبیات است و هنوز آفریدههای این شاعر بزرگ بر قلههای
ادبیات فولکلور این ســرزمین میدرخشد .وی همچنین
گفت :سمندر شاعر ترانههایی است که در خاطره جمعی
ایرانیان ماندگار شــده است و نقشــی بیبدیل در احیای
واژگان فراموششــده شیراز داشــت .این پژوهشگر ادبی
افزود :او دلبســته فرهنگ مذهبــی و مردمی و عامیانه
شــیراز بود و بیشک ســمندر با فرهنگ شیراز پیوندی
ناگسستنی داشت؛ میتوان سمندر را شاعری دانست که
از شــیراز الهام و هویت گرفت و امروز بخشی از هویت و
فرهنگ شــیراز به شــمار میرود و با باور به بقای زبان و
سمندر ،قافلهساالر گویش شیرازی
لهجه آنچه در قالب شــعر و ترانه نگاشت ،همت سترگی
ابوالقاسم فقیری هم در این نشست عنوان کرد :هنوز
بود در حفظ فرهنگعامه شیراز.
هستند شــیرازیهایی که واژه مرگ را در تداول عامیانه

ســمندر محدوده جغرافیایی شیراز و فارس را
درنوردید
ســپس مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس هم در این
آیین گفت :بیژن ســمندر ســالها با ســرایش شعرها و
آثارش محدوده جغرافیایی شیراز و فارس را درنوردید و در
سراسر جهان معرف این شهر ادبپرور شد .صابر سهرابی
بزرگداشت هنرمندان شیراز را در سوگ او ستود و اظهار
کرد :هنرمندان این خطه و دیار با فوت سمندر از سراسر
جهان پیام تســلیت دادند و در فضای مجازی و مکتوب
اعالم کردند ســمندر هویت محلی و فرهنگی شعر شیراز
بود .در این مراسم یک نویسنده و پژوهشگر فرهنگعامه
فارس ،گفت :بیژن سمندر دوست جِ نگ مردم شیراز بود.

شیراز سمندر را فراموش نمیکند
فقیری با بیان اینکه سمندر با شعر شیراز بهویژه در
شیرازیان دلبهنشاط ،خوش درخشید ،عنوان کرد:
جمع
ِ
او بعدها کتاب شــعر شهر و شیراز از گل بهترو را به چاپ
رساند و شعر او خوشخوان و شیرین است و با مخاطبانش
زود ارتباط برقرار میکند .وی اضافه کرد :فرهنگ برای ما
شــیرازیها عزیز اســت؛ ما با این فرهنگ بالیده و بزرگ
شــدهایم و اگر آن را از ما بگیرند ،در گستره زندگی نابود
خواهیم شــد .فقیری یادآور شد :شــیرازی با دل به همه
آشــنا بودنش و پاک بودنش و بخشــش و گذشتش زنده
اســت و اگر این خلقوخو را از شــیرازی بگیرند ،چیزی
نداریم سوغات با دیگران پیشکش کنیم.
وی عنوان کرد :مردم شــیراز هنوز آب ،گل ،سبزه،
باغ و محبت را میفهمند و حقشــناساند و محبت را با
محبت پاسخ میدهند؛ از همین رو است که سمندر و شعر
شــیرینش را هرگز فراموش نمیکنند و شیراز را باید در
مجموعه شعرهای فاخر سمندر جستوجو کرد.

عکس :آرشیو مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

قاب شهر
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کتاب

هنرمندان فارس
به استقبال دهه فجر میروند

هنرمنــدان حوزه هنــری فارس بــا برگزاری
برنامههای متنوع به اســتقبال دهه فجر میروند .در
نخســتین روز از دهه مبارک فجر  ،97آیین باشکوه
عصر خاطره انقالب اســامی با حضــور عالقهمندان
بهویژه نســل جوان و خانواده شهدای انقالب اسالمی
برگزار میشــود .رئیس حوزه هنری انقالب اســامی
اســتان فارس ،رونمایی از تازهتریــن تولیدات ادبی و
انقالبی را از دیگر برنامههای این نهاد در ایام دهه فجر
برشــمرد و گفت :مجموعههای آفرینشهای ادبی و
پایداری حوزه هنری با تمام توان در حال انجام آخرین
مراحل انتشار این آثار هستند .کرم اللهی افزود :حوزه
ادبیات ،تازهترین اثر چهره ماندگار نقد ادبی کشــور،
عبدالعلی دســتغیب را با عنوان «کتاب شعر» درباره
بررسی ماهیت شــعر از منظر فلسفی ،معرفی خواهد
کرد .رئیس حوزه هنری فارس اظهار داشت :همچنین
در ایــام دهه فرخنــده فجر ،کتاب «ســهم ارادت»
مجموعه شــعرهای آیینی پروانه نجاتی شاعر ادبیات
انقالب اســامی و نیز مجموعهای از نقدهای هاشــم
کرونی شــاعر و منتقد ادبی شــیراز با عنوان «فراتر
از خطکشیها» که شــامل نقدهایی بر مجموعه آثار
شاعران عصر انقالب اسالمی است ،منتشر خواهد شد.
وی افــزود« :درآمدی بر طنز در شــعر متعهد انقالب
اسالمی» اثر فاطمه تسلیم جهرمی و کتاب «بیش از
تمام اهل زمین دوست دارمت» که مجموعه شعرهای
تازه ایوب پرندآور است به کوشش پریچهر کوهنورد
از هنرمندان شهرستان جهرم منتشر میشود.
بــه صدا درآمــدن زنگ تئاتر انقالب اســامی
همزمان با سراسر کشــور و اجرای دو اثر نمایشی ،از
دیگر برنامههای این حوزه اســت که به مناسبت دهه
فجر تدارک دیده اســت .همچنین نمایش «روزهای
بی قوام» به نویســندگی ایوب آقاخانی و کارگردانی
اصغر گروســی در  10نوبت و بــه مدت یک هفته در
سالن مجموعه هنر شهر آفتاب به روی صحنه خواهد
رفت .نمایــش خیابانی «من بهمنــم» که به زندگی
جانباز قهرمان مرحــوم بهمن گلبارنژاد میپردازد نیز
به همین مناسبت در پنج نوبت بهصورت میدانی اجرا
خواهد شد .این مدیر هنری اظهار داشت :نشستهای
هنری اعم از برنامههای بررســی هنرهای تجســمی،
شعر ،داســتان و طنز در عصر انقالب اسالمی ازجمله
رویدادهای دیگر حوزه هنری در دهه فجر است.

بر خوان سعدی

دربیستوچهارمیننشست«برخوانسعدی»عنوانشد

سعدی شخصیتی ایرانی اسالمی دارد
در بیستوچهارمین نشست «برخوان سعدی» محققان
عنوان کردند که ســعدی شخصیتی ایرانی اسالمی دارد .به
گزارش مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس ،بیستوچهارمین
نشست از سلسله نشستهای برخوان سعدی توسط انجمن
فرهنگ و ادب شیراز و با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه
ملی مرکز فارس و مرکز سعدیشناســی در ســرای سخن
برگزار شد .در این نشست علی امینی ،استاد دانشگاه ،محقق
و پژوهشگر زبانهای باستانی پیرامون ارتباط سعدی با ایران
باستان و تأثیر آن در گلستان سعدی سخن گفت .وی ضمن
بیان این نکته که ســعدی به شــخصیتهایی که در ایران
باستان میزیســتهاند ،همچون فریدون ،کسری ،بزرگمهر،
انوشیروان عادل و ...نگاهی مثبت دارد و در اشعارش اگرچه
از دریچه پنددهی و حکیمانه در آنان مینگرد ،اما شخصیت
آنهــا را بهگونهای موجه و مثبت بــه کار میبرد .امینی در
ادامه افزود :با چنین رویکردی در حکایتهای سعدی متوجه
میشویم که سعدی شــاهنامه را بهطور کامل خوانده است
و از حــوادث و رخدادهای آن کامــل اطالع دارد ،بهگونهای
که تمامی اشارات او به حوادث و شخصیتهای شاهنامهای
درســت و دقیق است ،مثل تلمیح به بیژن و در چاه بودنش
در این بیت :بر تخت جم پدید نیاید شب دراز /من دانم این

حدیث که در چاه بیژنم؛ و یا اشاراتی که به ماجرای سلیمان
و جمشــید دارد .وی در ادامه افزود :ســعدی پیوســته در
دیباچه خود یاد میکند که حاکمان فارس را جانشین ملک
سلیمان و وارثان ملک جمشید میداند؛ نه الیق ظلمات است
باهلل این اقلیم /که تختگاه سلیمان به دست و حضرت راز؛ و
اشاراتی دیگر به اتابکان فارس بهعنوان مالکان ملک سلیمان.
وی همچنین اشــاره کرد که ســعدی اگرچه پرورده
نظامیه است و نگاه شــریعتمدارانه دارد بااینحال اشارات

وی بــه مصداقهای ایران کم نیســت؛ او بــه تقویم جاللی
نیز اشــاره میکند .سعدی در گلســتان در باب اول که در
ســیرت پادشاهان است و در بیشــتر این حکایات تلمیحی
به ایــران دارد حتی نگاه او در تعریف یک پادشــاه آرمانی
و مطلوب؛ به شــخصیت افرادی چون انوشــیروان در ایران
بسیار نزدیک اســت .امینی ادامه داد :در حکایتی بهمنظور
پنددهی در شخصیتهای آنان اشاره شده و در جایگاههایی
خود آن شــخصیتها موردنظر سعدی است .این پژوهشگر

در ادامه گفت :در حکایت اول باب اول آمده اســت :بر طاق
ایوان فریدون نوشــته بود؛ جهان ای برادر به کس /دل اندر
جهانآفرین بند و بس /مکن تکیه بر ملک دنیا و پشــت /که
بســیار کس چون تو پرورد و کشــت؛ به این ابیات اشارهای
دارنــد به بیاعتباری دنیا .دیگر حکایات ســعدی نیز از این
دستاند؛ او در حکایتی به خواندن شاهنامه و زوال حکومت
ضحاک و پادشاهی فریدون اشاره میکند و معتقد است که
خواندن شــاهنامه برای پادشــاهان ،پندآموز است و الگوی
شاهان را شخصیتی چون فریدون معرفی میکند.
وی همچنین با اشــاره به برخی دیگر از حکایتهای
گلستان و تدقیق در شخصیتهای ایران باستان در باب اول
گفــت که در حدود یکپنجم از حکایات باب اول گلســتان
سعدی به شخصیتها و یا رخدادهای ایران اشاره دارد و این
نکته بیانگر این اســت که سعدی در کنار شخصیت اسالمی
و عرفانی خود از شــخصیت ایرانی نیز برخوردار بود و بدان
پرداخته است .گاه شخصیتهایی چون محمود غزنوی را در
تقابل با نوشین روان قرار میدهد و مقام اخالقی و اجتماعی
نوشــیروان را بر محمود غزنوی ترجیــح میدهد و آن را به
نیکی میســتاید؛ زنده اســت نام فرخ نوشین روان به خیر/
گرچه بسی گذشت که نوشین روان نماند.

