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

ارائه الیحه برنامه پنجساله سوم شهرداری در موعد مقرر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

برگزاری همایش بزرگ فرهنگ دوچرخهسواری در شیراز

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

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

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

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

معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری و سازمان حملونقل مسافر
بیش از دو سال است که این طرح را دنبال میکند .در سهشنبهها
بدون خــودرو هدف ما این اســت که فع ً
ال بهصورت همایشــی و
نمایشی فرهنگســازی کنیم و این برنامه را در خیابانهای شلوغ
هفتــهای یکبار انجام دهیم .ســعی هم کردیم به مناســبتهای
مختلــف هرکدام از ادارات دولتــی و غیردولتی و خصوصی میزبان
برگزاری آن شوند که بههرحال به نام آنها این اتفاق بیفتد.
کما اینکه هفتههای قبل هم به مناســبت هفته سوادآموزی
در آموزشوپــرورش ایــن امــر انجام گرفــت .این هــم یک راه
فرهنگســازی اســت که از مدیران و کارکنان دستگاهها خواهش
کنیم حداقل هفتهای یک روز را بدون اســتفاده از وسایل شخصی
حتیالمقدور با دوچرخه مســیر منزل تا اداره را طی کنند که بعضاً
بهصورت موردی حتی در برخی ادارات شــهرداری این اتفاق افتاده
است.
با سابقهای که در ادوار شوراهای شهر شیراز دارید ،فکر
میکنید با تصویب کمک به تیم فوتســال لبنیات ارژن در
جلســه علنی اخیر شــورا ،میزان کمکهای شهرداری به
تیمهای ورزشی به شکلی که زمینه تشویق آنها را فراهم
کند نسبت به گذشته روبهجلو و مؤثر بوده است؟
طبق گزارشــی که داریم ،این موضوع ازلحاظ روحی ،روانی و
پشــتیبانی مادی تأثیرگذار است و به چند تیمی که تاکنون کمک
شــده  -مانند تیمهای فجر سپاسی و قشقایی  -مؤثر بوده است اما
ایــن حمایت مالی باید بهموقع انجام شــود .ما باید الیحه حمایتی
را زودتر به نتیجه برســانیم زیرا بایستی به ســایر تیمها ،رشتهها
و هیئتهای ورزشی که در لیگ برتر مقام دارند ،نیز کمک شود.

