ِالمانهای شهری ،با شهر ما
چهمیکنند؟

کهن شهر ما ،کاشان ،سالهاست که متأثر از دالیل مختلف که عمده آنها
ناشی از ضعفهای مدیریتی است از حرکت به سمت اهدافی که شایسته آن
است بازمانده و یا حداقل بسیار کند پیش میرود .یکی از اقدامات شهرداری
کاشان در دوره گذشته ،تغییر ،مرمت و یا ایجاد بسیاری از نمادها و نشانههای
شهر در میدانها و سایر نقاط بوده است .به دلیل گسترده بودن این اقدامات و
تأثیر آن در سیمای شهر ،بر آن شدیم تا به بررسی آن بپردازیم.
صفحه 3
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تفاهم نامه مشترک
شرکت آبفای کاشان با
انجمن آب آلمان امضاء
2
شد

توسط سازمان خصوصي سازي در كاشان صورت می گیرد:

واگذاری چهار جايگاه  CNGبرون شهري
از طريق مزايده عمومي

ورود غیر قانونی زائران
به عراق
 3سال زندانی دارد
در آستانه سی سالگی؛

4

پیشرفت فیزیکی
بزرگترین پارک طبیعی
استان اصفهان در آران و
بیدگل به  90درصد رسید

بالتکلیفی دانشجویان
دختر کاشانی در کوی
دانشگاه تهران

2

هنوز «انجمن
خوشنویسانکاشان»
یک مکان مناسب ندارد

mardomesialk@gmail.com

بر اساس اعالم سازمان خصوصي سازي چهار جايگاه سوخت  CNGشركتي متعلق به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از
طريق مزايده به فروش مي رسد .بر اساس آگهي مزايده سازمان خصوصي سازي كه در روزنامه هاي مورخ شنبه  1396/08/06به چاپ
رسيده مجموعاً  4جايگاه  CNGمربوط به شركت نفت ناحيه ي كاشان به ارزش بيش از  20ميليارد ريال به همراه  37جايگاه ديگر
در نقاط مختلف كشور به مزايده گذاشته شده است .اين جايگاه ها از جمله جايگاه برون شهري به حساب مي آيد.
صفحه 2
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حضور دو نشریه و یک
پایگاه خبری از کاشان در
بیست وسومین نمایشگاه
مطبوعات کشور 2

مدیر بخش توسعه خدمات شهری بانک توسعه اسالمی با ابراز رضایت از پروژه فاضالب کاشان گفت:

پروژه فاضالب کاشان در مسیر تحقق اهداف از پیش
تعیین شده قرار گرفته است
اهمیت پروژه شبکه جمع آوری فاضالب شهری و تصفیه خانه فاضالب کاشان به نحوی است که تمام توجه ما را معطوف به خود
کرده و این یک پروژه معمولی نیست.
مدیر بخش توسعه خدمات شهری بانک توسعه اسالمی در بازدید از شبکه جمع آوری فاضالب شهری و تصفیه خانه کاشان با بیان
این مطلب گفت :اهمیت پروژه کاشان به این جهت است که سطح وسیعی از حوزه شهری را تحت پوشش قرار داده و نه تنها خدمات
شهری را ارتقا می دهد بلکه تحول اساسی در کاشان ایجاد می نماید.
ادریسا دیا ( )edrissa diaبا اعالم رضایت از فرآیند اجرایی این پروژه افزود :باور داریم پروژه در مسیر تحقق اهداف از پیش تعیین
شده قرار گرفته است و توجه به شاخص های زیست محیطی و ارتقاء بهداشت عمومی از مهم ترین اهداف این پروژه است.
وی با بیان این که کاشان یک شهر گردشگری و تاریخی است  ،یادآور شد :توجه به شاخص های زیست محیطی و بهداشت عمومی
در کاشان بستر مناسبی برای تسریع و تسهیل فعالیت اقتصادی و گردشگری فراهم کرده و نقش قابل توجهی ایفا می نماید .ادریسا
دیا تصریح کرد :پروژه کاشان اضافه بر این که یک پروژه تحولی و زیرساختی است بلکه آموخته هایی ارزشمندی در بر دارد ؛ توجه
به ارزش اقتصادی آب و بهره وری و استفاده پساب در در دیگر حوزه های مورد نیاز شهر و منطقه یکی از این آموخته های پروژه
کاشان است.
مدیر بخش توسعه خدمات شهری بانک توسعه اسالمی افزود :بنابراین در نظر داریم از تجارب و آموخته های پروژه کاشان در
کشورهای دیگر نیز استفاده کنیم .این تنها محدود به جنبه های فنی پروژه نمی شود بلکه از منظرهای دیگر به خصوص به لحاظ
یک کار تیمی موفق در حوزه مدیریت شهری نیز تجارب ارزشمند و قابل ارائه ای در بر دارد.
ادریسا دیا گفت :بانک توسعه اسالمی از سال  2009تا کنون با اعتباری بالغ بر یک میلیارد دالر در پروژه های فاضالب شهری در
کاشان  ،مشهد و قم سرمایه گذاری کرده است و اخیرا ً با پروژه فاضالب تهران و فارس وارد همکاری شده ایم و آمادگی داریم همکاری
مشترک را در کاشان در دیگر حوزه های خدمات شهری ادامه دهیم.
وی تصریح کرد :بانک توسعه اسالمی در پروژه های انرژی  ،برق  ،راهسازی آماده همکاری است و آمادگی داریم که کلیه طرح هایی
که برای بهبود خدمات شهری و افزایش رفاه مردم است کمک کرده و مشارکت نماییم.
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پیشرفت فیزیکی بزرگترین پارک
طبیعی استان اصفهان در آران و
بیدگل به  90درصد رسید
معاون گرشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان اصفهان از پیشرفت فیزیکی  90درصدی
طرح راه اندازی بزرگترین پارک طبیعی (اکو پارک) این استان
در شهرستان آران و بیدگل و بهره برداری از آن در ماه آینده
خبر داد .بزرگترین پارک طبیعی اصفهان با گنجایش یک هزار
نفر گردشگر می تواند کمبود اقامتگاه در شمال استان را نیز
جبران کند و با توجه به نزدیکی این مجموعه گردشگری به
منطقه نمونه مرنجاب ،فرصتی مناسب در اختیار مسافران قرار
دهد .وی توسعه اقامتگاه های بوم گردی را از دیگر اولویت
های استان اصفهان خواند و افزود :کویر مرنجاب در صورت
تمهید زیرساخت ها و خدمات به دلیل برخورداری از جاذبه
های طبیعی و بکر می تواند نقش مهمی در رونق گردشگری
این منطقه داشته باشد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان اصفهان اضافه کرد :هم اکنون  220اقامتگاه
بوم گردی در این استان فعال است و از این نظر رتبه نخست
کشور را داراست .مدیر پارک طبیعی کویر مرنجاب نیز به ایرنا
گفت :این مجموعه در زمینی به مساحت چهار هکتار در حال
طی آخرین مرحله های آماده سازی است و بخش نخست آن
تا ماه آینده به بهره برداری می رسد.
حسین انصاری اضافه کرد :پارک طبیعی آران و بیدگل شامل
بخش های مختلفی از جمله باغ پرندگان ،غرفه های صنایع
دستی ،پیست شترسواری و زمین های ورزشی است و در واقع
بزرگترین پارک طبیعی کشور خواهد شد که البته طرح های
توسعه ای هم برای افزایش خدمات گردشگری در مرحله های
بعدی مد نظر قرار دارد.
پارک طبیعی محیطی است که در آن فعالیت های تفرجی
همگام با شناسایی و چگونگی برخورد با مسائل زیست محیطی
از جنبه های گوناگون آموزش همگانی صورت می گیرد.
فرضیه اصلی طراحی پارک های طبیعی فراهم آوردن پشتوانه
های اقتصادی علمی و زیست محیطی مناسب برای آموزش
عمومی و ایجاد فرهنگ درست زیست محیطی می باشد.

حضور دو نشریه ویک پایگاه
خبری از کاشان در بیست وسومین
نمایشگاه مطبوعات کشور
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان از حضور دو نشریه
و یک پایگاه خبری از کاشان در بیست وسومین نمایشگاه
مطبوعات کشور خبر داد.
مصطفی جوادی مقدم با اعالم این خبر افزود :در بیست وسومین
دوره نمایشگاه مطبوعات کشور دو نشریه ماهنامه «مردم کویر»
و هفته نامه «سراج» همچنین پایگاه خبری «مشکاتآنالین»
به نمایندگی از کهن شهر کاشان حضور دارند .
جوادی مقدم گفت  :ماهنامه «مردم کویر» و پایگاه خبری
«مشکاتآنالین» به صاحبامتیازی و مدیرمسئولی «محمدعلی
خرمی مشکانی» برای دومین بار در این نمایشگاه شرکت دارد
و هفته نامه «سراج» به صاحب امتیازی «موسسه فرهنگی
هنری راه روشن» و مدیر مسئولی «سید محمد ساداتی نژاد»
برای اولین بار است که در این نمایشگاه حضور دارد.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان ضمن تقدیر از
مدیران مسئول این نشریات به جهت حضور در این نمایشگاه
افزود  :با وجود نشریات و رسانه های مستعد در کاشان باید
برنامه های حمایتی همه جانبه از سوی مسووالن شهر صورت
بگیرد تا بتوانیم نام کاشان را بیشتر در کشور معرفی کنیم.
گفتنی است عالقمندان می توانند جهت بازدید از ماهنامه
«مردم کویر» و پایگاه خبری «مشکاتآنالین» به راهرو 28
غرفه  411و جهت بازدید از غرفه هفته نامه «سراج» راهرو 16
غرفه  316مراجعه کنند.
الزم به ذکر است  :بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات با
شعار «جامعه آگاهتر :توسعه بیشتر و شعار کمتر» روز جمعه
(پنجم آبان ماه) تا  12آبان ماه با حضور بیش از ۶۰۰موسسه
مطبوعاتی ،نشریه ،خبرگزاری و پایگاه خبری در مصلی تهران
آغاز میشود.

ارتباط مخاطبان با

هفته نامه مـردم سیـلک
تلگرام09162850642 :
تلفن 55456384:

فکس 55456385:

www.payk-sialk.ir
mardomesialk@gmail.com
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توسط سازمان خصوصي سازي در كاشان صورت می گیرد:

واگذاری چهار جايگاه  CNGبرون شهري از طريق مزايده عمومي
بر اساس اعالم سازمان خصوصي سازي چهار
جايگاه سوخت  CNGشركتي متعلق به شركت
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از طريق
مزايده به فروش مي رسد .بر اساس آگهي
مزايده سازمان خصوصي سازي كه در روزنامه
هاي مورخ شنبه  1396/08/06به چاپ رسيده
مجموعاً  4جايگاه  CNGمربوط به شركت نفت
ناحيه ي كاشان به ارزش بيش از  20ميليارد
ريال به همراه  37جايگاه ديگر در نقاط مختلف
كشور به مزايده گذاشته شده است .اين جايگاه
ها از جمله جايگاه برون شهري به حساب مي
آيد و به ترتيب تحت عنوان جايگاه هاي «سان
آراي شمالي» و «سان آراي جنوبي» در محدوده
اتوبان كاشان – نطتز و جايگاه هاي « مشكات
شرقي» و «مشكات غربي» در محور كاشان -قم
عرضه شده است .قيمت پايه مزايده اين جايگاه
ها به ترتيب براي جايگاه هاي سان آراي شمالي و جنوبي حدود
 450و  440ميليون تومان و براي جايگاه هاي مشكات شرقي و
غربي  624و  619ميليون تومان درنظر گرفته شده است .شرايط
پرداخت بهاي اين جايگاه ها به صورت  30درصد نقد و مابقي
به صورت  8قسط شش ماهه (جمعاً به مدت  4سال ) مي باشد.
الزم به توضيح است بخش اقساطي اين معامله با نرخ سود 13
درصد در سال محاسبه و از خريدار دريافت مي شود .خريدار هر
يك از اين جايگاه ها مي بايست قبل از شركت در مزايده معادل
 3درصد قيمت پايه مزايده را به عنوان سپرده شركت در مزايده
به حساب سازمان خصوصي سازي واريز نمايد كه در صورت برنده
شدن ،اين ميزان از بخش نقدي معامله كسر خواهد شد.

كاربري اين جايگاه وجود ندارد .عالوه بر اين در
صورتيكه جايگاه فاقد سند مالكيت باشد حقوق
مكتسبه دولت و اعياني اين جايگاه به خريدار
منتقل مي شود .ضمن اينكه خريدار مكلف است
نيروهاي انساني شاغل در جايگاه را تا پايان مدت
قرداد قرارداد تأمين نيروي انساني حفظ نمايد .در
ضمن متقاضيان مي توانند براي كسب اطالعات
بيبشتر به سايت اينترنتي سازمان خصوصي سازي
به نشاني  www.ipo.irمراجعه نمايند.
الزم به توضيح است سازمان خصوصي سازي از
جمله سازمان هاي تابعه وزارت امور اقتصادي و
دارايي است كه مطابق قانون اجراي سياست هاي
كلي اصل ( )44قانون اساسي مصوب مجلس شوراي
اسالمي ،وظيفه واگذاري شركت ها و بنگاه هاي
متعلق به دولت به بخش خصوصي را بر عهده دارد.
روز برگزاري جلسه مزايده و گشايش پاكت هاي متقاضيان اين
جايگاه ها سي ام آبان ماه جاري در محل آن سازمان خواهد بود
و متقاضيان خريد اين جايگاه مي توانند حداكثر تا پايان وقت
اداري روز دوشنبه بيست و نهم آبان ،سپرده شركت در مزايده
را به حساب دولت واريز و فرم درخواست شركت در مزايده را به
حراست سازمان خصوصي سازي تحويل نمايند.
حضور متقاضيان و يا نمايندگان قانوني آنها در جلسه مزايده آزاد
است .برنده مزايده پس از اعالم سازمان خصوصي سازي حداكثر
بيست روز كاري از فرصت خواهد داشت تا نسبت به واريز بخش
نقدي معامله و عقد قرارداد واگذاري اقدام نمايد.
از جمله نكات قابل توجه براي متقاضيان اينكه امكان تغيير

تفاهم نامه مشترک شرکت آبفای کاشان با انجمن آب آلمان امضاء شد

تفاهم نامه همکاری مشترک شرکت آب و فاضالب کاشان و شرکت «جرمن واتر» آلمان
با موضوع اجرای طرح مطالعات یکپارچه سازی شبکه توزیع آب در حاشیه سیزدهمین
نمایشگاه بینالمللی آب و تاسیسات آب و فاضالب به امضا رسید.
مدیرعامل شرکت آبفای کاشان با بیان این خبر گفت :هدف از این طرح ؛ ارتقاء سطح
خدمات  ،کاهش هزینه ها و جلوگیری از هدر رفت آب  ،کنترل مصرف و پایش شاخص های
کیفی آب است که برای نخستین بار در کشور و به صورت پایلوت در شهر قمصر کاشان
اجرا می گردد.
مهندس محمدرضا اسدی افزود :با تکمیل مطالعات و نصب تجهیزات مرتبط مدیریت
هوشمند شبکه آبرسانی بدون نیاز به نیروی انسانی فراهم می گردد .نصب کنتور هوشمند
از دیگر مزایای این طرح است که جایگزین مراجعه ی حضوری مأمورین قرائت کنتور به
درب منازل خواهد شد.
وی یادآور شد :مدیریت هوشمند فشار شبکه توزیع آب از هدررفت آب پیشگیری خواهد نمود.
مدیرعامل آبفای کاشان ارتقای خدمات کیفی آب را از دیگر نتایج این طرح دانست و گفت :از دیگر
ویژگی این طرح کنترل کیفی آب است به نحوی که چنانچه هر گونه آلودگی بحران زا در آب وجود
داشته باشد  ،حسگرهای این سیستم بدون دخالت های انسانی  ،جریان آب را قطع می نماید.

بالتکلیفی دانشجویان دختر کاشانی در کوی دانشگاه تهران

هدنبال اتفاقات اخیر در خوابگاه فیض کاشانی و آنچه که به
عنوان تصرف غیرقانونی دانشگاه تهران بر موقوفهی کاشانیها
خوانده میشود ،دانشجویان کاشانی اکنون در حالی در
بالتکلیفی بسر میبرند که از ساختمان وقف شده رانده شده اند.
مسووالن خوابگاه برای تسریع در روند بیرون کردن دانشجویان
کاشانی ،از  ۱۹مهرماه با این روند پیش رفتند که کاشانیها را
به خوابگاه راه ندهند تا جایی که دو تن از دانشجویان کاشانی
به عنوان رابط بین دانشجویان و مسووالن کاشان در خوابگاه،
از مدیر خوابگاه کوی دختران پرسیده بودند که پس این
دانشجویان کجا بروند؟ و او پاسخ داده بود« :برن امامزاده

بخوابن و در حق من نفرین کنن!» رموزی سرپرست طبقهی
چهارم ساختمان فیض می گوید :آیتاهلل یثربی که فوت کرد،
آنجا را عمال از کاشانیها گرفتند و با وجود این که چهار_طبقه
را کاشانیها ساخته بودند ،فقط طبقهی چهارم به کاشانیها
تعلق گرفت؛ هر چند زمین آن متعلق به دانشگاه تهران است.
اما مسووالن گفتهاند که به دانشجویان با وجود این که اتاق را
اجاره کردهاند ،اجازهی_ورود داده نمیشود؛ امیدواریم مسأله
حل شود.
همچنین علیرضا پورعسگری نماینده تاماالختیار هیات امنا
خوابگاه فیض دانشگاه تهران در گفتگو با کاشان آنالین در باره

این اتفاقات گفت :شفاهأ و کتبأ به مسؤالن معاونت دانشجویی
دانشگاه تهران اعتراض کرد ه ایم هیچ توجیهی برای آن نحوه
برخورد دورازشأن با دانشجویان پذیرفته نیست.
وی با تأکید بر این که بر اساس توافقات میان هیأت امنای
خوابگاه فیض و معاونت دانشجویی دانشگاه تهران از سال  75و
زمان افتتاح خوابگاه ،اولویت های اول و دوم اسکان دانشجو در
خوابگاه فیض با دانشجویان_کاشانی محصل در دانشگاه تهران
و دانشجویان کاشانی غیرمحصل در دانشگاه تهران است یادآور
شد :اولویت سوم اسکاندانشجو در این خوابگاه با دانشجویانی
است که از طرف دانشگاه تهران معرفی می شوند.

یک معبر و یک دنیا حرف و حدیث

مسعود قرائتی  /مدرسه شهید مازوچی در
خیابان شاهد قرار دارد در جلوی این مدرسه
معبری نسبتا عریض وجود دارد( یا داشت )
که کوچه های وزیری ،تقدیسی و خیابان شریعتی را به خیابان
شاهد متصل می ساخت.عمر این گذرگاه به عمر همه محله یعنی
 ۵۰سال میرسد .زمانی هم که مدرسه فوق الذکر ساخته شد این
معبر چنان در جلوی ورودی مدرسه قرار گرفت که کامال عادی و
طبق اصول شهرسازی جلوهگر مینمود ،اما در هفته گذشته ناگهان
این معبر با دو دیوار قطور ضمیمه حیاط مدرسه شد و طبعا راه
دسترسی اهالی و عابران به خیابان شاهد قطع گردید .به دنبال
این امر و در زمان احداث این دیوارها مردم محل لب به اعتراض
گشودند اما ظاهرا ً " آنچه البته به جایی نرسید فریاد بود".
یکی از معترضین پدر معلم شهید مهدی دیده بان است .مصطفی
دیده بان مدارک را به خبرنگار مردم سیلک نشان میدهد که
ممهور به مهر و امضای مسئول نوسازی مدارس ،حسین حنطه
ای رئیس وقت آموزش و پرورش و حسینعلی حاجی فرماندار وقت
کاشان میباشد .از محتوای سند چنین برمی آید:
" از آنجا که در زمان ساخت مدرسه حریم جوی آبی که توسط
اهالی محل در زمان ساخت خانه های شان منظور شده بود اکنون
در تصرف مدرسه درآمده است ،لذا به جبران این تصرف و بنا به
نیاز شهروندان ،زمینی که اکنون در جلوی مدرسه قرار گرفته است

،محل عبور شهروندان قرار گیرد و مدرسه از آن صرف نظر نماید.
پایان سند "
گفتنی اینکه تاریخ این نامه  85/4/8می باشد اما اکنون بنا به نیاز
مدرسه این زمین دیوار کشی شده و حیاط مدرسه مازوچی قرار
می گیرد .موضوع دیگری که اهالی محل از آن دلگیرهستند نحوه
برخورد این اداره با معترضین است به گونه ای که نیروی انتظامی
مجبور به جلب و بازداشت معترضین مینماید .از دیگر استداللهای
اهالی وجود چندین مدرسه دیگر در محل و ایجاد ترافیک به هنگام
تعطیلی این مدارس می باشد ،آنها می گویند وجود این گذرگاه می
تواند دانش آموزان و سرویس های شان را به خیابان شاهد برساند،
محله زودتر تخلیه و از ترافیک خیابان بهشتی خصوصاً در چهارراه
شاهد بکاهد.
دادستان چه میگوید؟
باالترین متولی اجرای قانون در شهرستان یعنی دادستان محمد
تکبیرگو در این باره می گوید :بارها با معترضین به احداث دیوار در
این معبر صحبت شده بود آموزش و پرورش برای این مدرسه سند
دارد و این معبر جزء حیاط مدرسه مازوچی محسوب می شود .این
مقام قضایی که اظهاراتش در هفته نامه آرمان شماره  ۵۸۱درج
گردیده در ادامه می گوید :تا روز پنجشنبه تعدادی از همسایگان

نزد من آمدند و بنده مفصل با آنان گفت و گو
کردم و آنان را از عواقب کارشان آگاه نمودم
اما آنها اصرار به موضوع کوچه بودن این محل
داشتند در نهایت من قرار را بر داوری قانون نهادم و گفتم :مدرسه
سند دارد اگر شما مدرکی دارید به من ارائه دهید .حتی اگر سندی
دارید که ثابت کند خود مدرسه هم جزء کوچه است من دستور
خراب کردن مدرسه را میدهم .نتیجه اینکه نمیشود در این زمان
کاری به جز اجرای حکم را انجام داد .شاید گروهی در این میان مانع
انجام حکم شدند که ممکن است با ورود ماموران نیروی انتظامی
قدری ناراحت هم شده باشند .ولی دادستانی چندین جلسه با آنان
صحبت کرده بود .تکبیرگو در پایان می گوید :گویی آنها اهل کوتاه
آمدن نبودند،حاال چرا؟ ما هم از آن بی خبریم.
شهرداری در کجای کار است ؟
انچه در گیر و دار کمتر به چشم میخورد جایگاه شهرداری است.
مسلما در کشورهای پیشرفته و حتی در ایران میتوان گفت این
شهرداری است که متولی نقشه های کوچه و خیابان است  .به یقین
میتوان گفت اگر شهرداری از سالهای نه چندان دور که در این
محل نه از سکنه معترض امروزی خبری بود و نه از مدرسه و این
محل بیابانی بیش نبود ،نقشه ای کامل و زیبا طبق اصول شهرسازی
برای آن منظور می کرد و بر ساخت و سازها نظارت داشت ،امروز
شاهد این معضالت نبودیم.
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ِالمانهای شهری ،با شهر ما چه میکنند؟

*امیرحسین جورابچی :کهن شهر ما ،کاشان ،سالهاست که متأثر از دالیل مختلف که عمده آنها
ناشی از ضعفهای مدیریتی است از حرکت به سمت اهدافی که شایسته آن است بازمانده و یا حداقل
بسیار کند پیش میرود .یکی از اقدامات شهرداری کاشان در دوره گذشته ،تغییر ،مرمت و یا ایجاد
بسیاری از نمادها و نشانههای شهر در میدانها و سایر نقاط بوده است .به دلیل گسترده بودن این
اقدامات و تأثیر آن در سیمای شهر ،بر آن شدیم تا به بررسی آن بپردازیم.

تناسبات

یکی از اصول اولیه در طراحی هر بنا ،رعایت تناسبات ابعادی است .نماد میدان امام حسین (ع) ،به
دلیل طول زیاد تقریباً تمامی عرض میدان را اشغال نموده فلذا فاقد تناسبات طولی است .اگر در
محورهای منتهی به میدان و به سمت آن حرکت کنیم ،تقریباًهمهی عرض محور را بسته احساس
میکنیم و وقتی پشت چراغقرمزهای دور میدان میایستیم ،حجمی بزرگ را مقابل خود میبینیم
که مقیاس آن در طول و ارتفاع به نسبت محل قرارگیری رعایت نشده.

تعریف و اهمیت

شهر مکانی است شامل عالئم و نشانههای گوناگون که هریک مفهومی را در ذهن مردم مجسم
میکنند؛ عالئمی که احساسی را در مردم برمیانگیزد و در بسیاری موارد آنها را بر انجام کاری
ترغیب کرده یا از انجام کاری بازمیدارد [ ]۱اِلمان ( )elementیا نماد یا نشانه شهری ،در نگاه عام
سازه و بناهایی است که ما معموالً آنها را در میدانها و ورودی شهرها ،در حاشیه و یا فضای سبز
وسط بلوارها و گاهی هم در کنار خیابانها و در نزدیکی برخی ساختمانهای عمومی شهر میبینیم.
این سازههای مفهومی ،با خودنمایی در سطح شهر ذهن افراد را به سمت خود معطوف میکنند و
پس از مدتی به نماد و یا مشخصهی منطقه خود تبدیل میشوند .بهطوریکه هرگاه نام منطقهی
مزبور به زبان میآید ،بهطور ناخودآگاه ذهن ما به دنبال شاخصهها و ویژگیهای آن رفته و اِلمان یا
نماد موجود در آن منطقه در ذهن ما تصویرسازی میشو[]۲
در طراحی نمادهای شهری مسائل مختلفی نقش بازی میکند که مؤثرترین آنها ،فرهنگ است.
بخشی از رسالت نمادها این است که غنای فرهنگی ،میزان هنردوستی ،رشد یافتگی و قدمت شهر
را با اتکا به فناوریهای بروز و در قالب یک اثر معماری به رخ بکشند .برج آزادی در غرب تهران
و واقع در میدان آزادی یکی از موفقترین نمادهای شهری از این نوع است .گاهی هم این نمادها
گویای ارزشهای یک جامعه میشوند .مثل نماد مادر که در مقابل ورودی شهرداری مرکزی شهرمان
نصبشده و یا نمادهایی برای یادبود مفاخر شهر مانند نماد فردوسی .برخی اوقات هم آرامگاه بزرگان
در مراکز میدانها بهعنوان نماد آن منطقه قرار میگیرد؛ مانند آرامگاه قاضی اسدا… در کاشان یا
آرامگاه بوعلی در همدان؛ بنابراین کاربرد نشانهها در مقیاس فراشهری ،شهری ،یک محله یا حتی
شخصی است [.]۳

در قیاس با برج آزادی تهران ،میتوان گفت که باوجود ابعاد بزرگ برج ،به دلیل وسعت میدان و
محدوده وسیع اطراف ،حجم آن بزرگ به نظر نمیرسد .از سوی دیگر باید در نظر داشت که محدوده
ال باز و فاقد جداره سازی است بهطوریکه افق دید کام ً
اطراف میدان کام ً
ال آزاد باقی میماند .این
در حالی است که دور میدان امام حسین (ع) ما شاهد جدارههایی به ارتفاع دو و چندطبقه هستیم.
همین موضوع (تناسبات ناصحیح) بهوضوح در مورد المان ورودی خیابان امیرالمؤمنین (ع) به چشم
میخورد اما به دلیل ناتمام بودن آن نمیتوان اظهارنظر قطعی کرد.

زیبایی هنری -بار معنایی

وسعت دید

هرچه در یک فضا امکان دید بیشتر باشد-چه در عمق و چه در عرض-آن محیط وسیعتر و سیالتر
به نظر میرسد .اکثر میدانها ما در میان ساختمانهای چندطبقه دور میدان احاطهشدهاند و به
همین دلیل دید وسیع را در اختیار بیننده قرار نمیدهند .لذا نماد میان میدان هرچه توخالیتر و
ظریفتر باشد ازلحاظ دیداری سبکتر به نظر میآید و فضا را خفه نمیکند .نماد فعلی فلکه معلم
باوجود قدمتی که نسبت به سایرین دارد ،از این ویژگی بهره بسیار برده ولی متأسفانه اکنون در
حال تخریب است .نماد کشتی میدان امام حسین (ع) هم تااندازهای این موضوع را رعایت نموده

المانهای شهری با شهر ما چه میکنند؟

ازآنچه در بخش قبل گفته شد اینطور برمیآید که نمادهای شهری از هر نوعی که باشند،
شاخصههای منطقه و شهر هستند و این یعنی نمایش هویت [ .]۴بهبیاندیگر گاهی نمادها در
محلها و یا شهرهایی نصب میشوند که خود دارای ارزشهای فرهنگی یا تاریخی و یا … هستند و
در این صورت نماد شهری ،هویت موجود آن شهر را به نمایش میگذارد؛ اما گاهی برخی مناطق و یا
شهرهای تازه شکلگرفته که فاقد هرگونه پیشینهای هستند ،نیازمند داشتن نقاط شاخص میباشند.
پس نمادها هم هویت را بیان میکنند وهم هویت پردازی میکنند.
وجود این بناها در سطح شهر قابلیت آدرسدهی را هم باالتر میبرند .این خصوصیت بهویژه برای
گردشگران و کسانی که کمتر به منطقه موردنظر رفتوآمد میکنند اهمیت پیدا میکند .از سوی
دیگر میتوان گفت المانهای شهری ،شهرها را خاطرهانگیز میکنند .وجود هرگونه بنا و یا عنصر
طبیعی در شهرها که در ذهن مردم اشتراکاتی ایجاد کند ،میتواند خاطرت مشترک در ذهن اهالی
آن محیط ایجاد کند که در اصطالح طراحی شهری به آن «خاطره جمعی» گفته میشود]۵].
المانها و نمادهای شهری به دلیل ایجاد خاطره جمعی در ذهن عامه مردم و به دلیل بهرهمندی از
هنر و خالقیت (اگر در آن بهکاررفته باشد) فضای شهر را دلانگیزتر و دلپذیرتر میکنند و روحیه
مردم را بالطافتهای هنری آشناتر میسازند.
شاید زیاد دیده باشیم که مردم در کنار این نمادها میایستند و لحظاتی را با گرفتن عکس و فیلم از
آنها سپری میکنند؛ و یا اگر بخواهند به دیگران نشان دهند که به شهری سفرکردهاند و یا در آن
شهر سکونت دارند ،معموالً تصویر خود را در کنار نماد آن شهر در پروفایل شخصی خود در صفحات
مجازی قرار میدهند .این خود بهتنهایی گویای تمامی گفتههای قبلی است؛ اما آنچه باید بدان توجه
نمود این است که آیا تمامی نمادهای شهری ویژگیهای گفتهشده را دارند؟ و اینکه متولیان طراحی
و اجرای آنها تا چه اندازه به نکات گفتهشده توجه دارند؟ صرف هزینههای گزاف برای طراحی،
ساخت و یا مرمت این بناها چقدر موفقیت آنها را در عرصهی شهر به همراه داشته است؟ سواالتی
ازایندست را در سرفصل بعد بررسی خواهیم نمود

است اما نمونههایی مانند میدان ولیعصر (عج) (مدخل شهر) و میدان کمالالملک (تااندازهای) با
داشتن فرمهایی که سنگین و توپر به نظر میرسند ،میدان دید ناظر را کاهش داده و فضا را تنگتر
جلوه میدهند.
این عامل حس فرار از موقعیت را تشدید میکند و بهطور ناخودآگاه در ناظر ناآرامی به وجود میآورد.
این در حالی است که شاید هرکدام از ما هنگام عبور از میدان آزادی ،شاید اق ً
ال چند ثانیه پیاپی

نقدی بر نمادهای شهرمان

همانطور که در مقدمه بیان شد،
شهرداری کاشان در دورهی اخیر
بهصورت گسترده اقدام به ایجاد
تغییراتی در میدانها و نمادهای آن
نموده .از بارزترین آنها میتوان به
میدان امام حسین (ع) ،میدان آب،
میدان کمالالملک ،میدان معلم و
نماد ورودی خیابان امیرالمؤمنین (ع)
اشاره نمود که البته سه مورد آخر در
حال اجرا هستند .در دورههای گذشته
هم اقداماتی از این قبیل انجامشده که
میدان ولیعصر (عج) (مدخل شهر) و
میدان امام خمینی (ره) نمونههای
شاخص آن هستند .در اینجا سعی
خواهیم نمود که بر اساس برخی
موضوعاتی که در کتاب «طراحی فضاهای شهری در ایران» از دکتر جهانشاه پاکزاد درباره المانها و
میدانها شهری گفتهشده ،بهنقد نمادهای شهرمان بپردازیم.

ابراز تأسف ،اکنونکه در عصر ف ّناوری و ارتباطات بسر میبریم ،هنوز هم بناهایی بهسان ۵۰۰-۴۰۰
سال پیش میسازیم! مانند آنچه در میدان کمالالملک مشاهده میشود .هنوز همان تکنولوژی و
همان توانایی ولی با صرف هزینههای باورنکردنی! متأسفانه این فرم فاقد هرگونه خالقیت و نوآوری
است؛ اما به دلیل شباهت بنا با آثار قدیمی همانطور که در تصویر ( )۱۱پیداست ،با ذهنیت افراد
بومی منطقه سازگار است .پرسش ما اکنون این است که آیا نمیشد با صرف وقت بیشتر و استفاده
از طراحان ماهر ،ارزشهای معماری اصیل را با نوآوری و فناوری ترکیب و بنایی باافتخار و مبتنی
بر ریشه هامان خلق نمود؟
همین پرسش در مورد سایر نمادهای شهرمان نیز مطرح است .متأسفانه آنچه از دور پیداست
بهگونهای است که گویی بهقدری از معماران ماهر و طرحهای خالق و تفکرات درخور اصالتمان
خالیشدهایم که به «ساخت آثار تاریخی» روی آوردهایم! صدالبته که اگر به استعدادهای شهرمان در
قالب رقابتهای سالم بها دهیم ،شهری با سیمای درخور و شایسته خواهیم داشت.

هنر و آنچه ماحصل آن باشد حتماً زیباست و این دقیقه همان چیزی است که شهرهای ما از آن
خالیشده است .نبود هنر اصیل و ظرافت در فضای شهر ،حس حضور و تعلق شهروندان به شهر
را کاهش میدهد و درنتیجه خشونت جای ان را میگیرد ]۷].هنر اصیل ما ،رمزگونه و الیهالیه
است .هرگاه مخاطب این اختیار را داشته باشد که با نگاه و یا لمس یک اثر هنری هر بار به نتایج
جدیدتری دست پیدا کند و با کنکاش در آن به الیههای در پس آن پی ببرد ،درواقع میزان اثربخشی
و ماندگاری آن تضمینشده خواهد بود.
بازهم شمارا به تأمل در برج آزادی
تهران دعوت میکنیم :از ویژگیهای
این بنا که باعث ماندگاری آن شده و
بعد از گذشت سالیان بسیار کماکان
زیبا تراز قبل به نظر میرسد ،این
است که جایجای آن از ویژگیهای
معماری اصیل خودی بهره برده اما
همه این ویژگیها در یک هیکل کام ً
ال
بروز تجلییافته و پس از هر بار بررسی
آن میتوان به نتایج جدیدی که انگار
در دل بنا رمزنگاریشده رسید .حال
زمان این پرسش رسیده که قرار گرفتن
یک برج سنگی تیره و کثیف در ورودی
شهر ما از کدام ویژگی هنر اصیل
بهرهمنداست؟ چه مفهومی در درون
آن وجود دارد؟ باهر بار نگاه به آنچه
برداشتی در ذهن پدید میآید؟ همین
پرسشها در مورد سایر نمادهای شهر نیز قابلطرح است .شاید هر کاشانی با نخستین نگاه به نماد
کشتی میدان امام حسین (ع) به یاد جملهی «ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه» بیفتد
و این خود نوعی موفقیت است؛ اما بعد ازآنچه برداشتی میتوان از اثر نمود؟ این بنا در طول یک روز
صدها هزار بار مورد بازدید قرار میگیرد ،با اولین نگاه مفهوم بنا محرز و بعدازآن بنا برای همیشه ازلحاظ
معنایی برای بیننده تمام میشود…
مانند میوهای که عصارهی آن گرفتهشده
و آنچه مانده ظاهری بیش نیست.
نماد میدان کمالالملک چه ارتباطی
با نام میدان دارد؟ در بازگو کردن
فخر و شکوه نقاش چیرهدست و
جهانی شهرمان چقدر موفق است؟
چه جذابیت هنری (گر خالقیت را
الزمه هنر بدانیم) در آن نهفته است؟
همینطور نماد میدان امام خمینی
(ره) که بیشتر به یک تالش نافرجام
میماند و بس.

مصالح و کیفیت ساخت

بدان نگاه میکنیم و دوست داریم میدان را یک دور کامل بزنیم .نگارنده بر این باور است که برج
آزادی تهران و طاق پیروزی که در میدان شارل دوگل ( )Place Charles de Gaulleفرانسه
واقعشده و حتی عمارت «گراند آرک» یا طاق بزرگ ( )Grand Archدر منطقه تجاری الدفانس
( )La Defenseکه در امتداد محور طاق پیروزی است و بناهایی ازایندست در سراسر دنیا ،بخشی
از موفقیت خود را مرهون داشتن فضای توخالی بسیار بزرگ در مرکز خود باشند .با این تفاوت که
بناهای نامبرده در فرانسه امکان حضور شخص را بهدوراز هیاهوی خودروها فراهم میکند .این یعنی
امکان تجربه مستقیم المان.
نکتهای که با آمدن نام میدانها فرانسه باید توضیح داده شود و خود
بهتفصیل در مقاالت بعدی موردبررسی قرار گیرد این است که ازلحاظ
شهرسازی آنچه ما در شهرمان بدان میدان میگوییم درواقع فلکه است،
نه میدان؛ کارکرد اصلی آنها حل مشکل ترافیک و عبور سواره است؛
بنابراین در ایجاد چنین المانهایی در نظر گرفتن سرعت و مقیاس سواره
مهم است]۶].

نمایش تواناییهای معماری

ما همواره به آنچه درگذشته داشتهایم یا آنچه اکنون از گذشته برایمان
بجا مانده میبالیم و بیتوجه به آنیم که گذشتگان ما از دل سادهترین
امکانات و ابزارها و مصالح ،ماندگارترین بناها را خلق کردهاند .بررسیها
نشان میدهد از ترکیب هنر و عقالنیت در معماری به فناوریهایی
دسترسی داشتهایم که در نوع خود اعجابانگیزند .تمامی ابنیه ارزشمند
و تاریخی ما در جایگاه زمانی خود بسیار نوآورانه و خالقانه بودهاند .با

در این مورد باید بگوییم که متأسفانه
اکثر بناهای شهرمان فاقد کیفیت
مناسب هستند .چه نمادهای
قدیمیتری مانند میدان مدخل شهر و چه جدیدترها همه شامل این موضوع میشوند .سنگهای
بکار رفته در میدان مدخل در کنار اینکه هیچ ربطی به پیشینه و قدمت شهر ندارند ،به دلیل جریان
آب جلبک و خزه گرفته و چهره زشتی به نمایش گذاشتهاند .شاید تنها موضوعی که این میدان را
قابلرؤیت میکند نورپردازی اخیر آن است که باید حتماً در شب دیده شود .در سایر میدانها هم با
توجه به سن کم آنها متأسفانه جزییات اجرایی ناصحیح و کثیف کاری در اجرایشان باعث شده بعد
از گذشت اندک زمانی از چهره بیفتند .دراینبین شاید بتوان به نماد میدان امام خمینی (ره) اشاره
نمود که استفاده درستی از مصالح در آن به چشم میخورد.

پایان سخن

ما در مقطعی از زمان زندگی میکنیم که کثرت نظرات و روشها بسیار خودنمایی میکند؛ مانند
هر مبحث تخصصی دیگری ،بحثی که در این مقاله مطرح نمودیم نیز دارای طیفی از موافقان و
مخالفان است .برخی ممکن است به بازگشت به سنتها بهطور کامل و مطلق معتقد باشند و برخی
به گذشتن و فرار از آنها و عدهای نیز بدان چه بینابین این دو تفکر وجود دارد .لذا در چنین شرایطی
پیشنهاد نگارنده تشکیل کارگروههای تخصصی معماری و شهرسازی در شهرداری و یا استفاده از
نیروهای متخصص دانشگاهی در خارج از کادر اداری شهرداری است که میتواند اثربخشی و اقبال
تصمیمگیریها
را باال ببرد و از اعمالنظرهای سلیقهای و غیر کارشناسانه جلوگیری کند.
در پایان باید گفت هنردوستی ،هنرمندی ،توانایی و پیشرفتهای مردم در آثار شهر و کشورشان
تجلی میکند .لذا هر آنچه در عرصه شهر دیده میشود درواقع نمایش واقعیت فعلی ماست .زیبندهتر
است قبل از آنکه آیندگان از ما بپرسند شما چه بودهاید ،اکنون خود این پرسش را مطرح کنیم.
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