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سرمقاله

 توسعه شهری با افزایش اعتماد شهروندان
* فرزین حاتمی کاکش

مختلف  ابعاد  در  کالنشهرها  و  شهرها  کنونی  جوامع  در 
کانون رشد و توسعه و از طرفی هم کانون ناامنی، فقر و 

آسیب های اجتماعی به شمار می آیند.
این  از  رفت  برون  ها جهت  اخیر شهرداری  در دهه ی 
میان  ارتباط  و  پیوند  که  اجتماعی  سرمایه  به  ها  آسیب 
اعضای یک جامعه در ابعاد مختلف را برقرار می کند و 
الزامات موجود هر جامعه  و  اجتماعی که شرایط  اعتماد 
اجتماعی که نوعی کنش  تعیین می کند و مشارکت  را 
هدفمند و شرکت فعاالنه افراد در زندگی اجتماعی است، 

نگاه ویژه ای دارند.
 در همین راستا یکی از رویکردهای جدید شهرداری اهواز، 
توجه به افزایش میزان اعتماد و آگاهی اجتماعی شهروندان 
به شهرداری است که تحقق این مهم باعث رشد و توسعه 

در سطح شهر و محالت خواهد شد.
مدیریت  جدید  نگاه  و  تغییرات  به  توجه  با  بنابراین   
نشریه  مجدد  انتشار  با  می کنیم  تالش  اهواز  شهرداری 
»پژواک شهر« نقش ارتباطی مناسب و مطلوبی را میان 
شهروندان و مجموعه خدمتگزار شهرداری برقرار نماییم 
که این ره آورد موجب اطالع رسانی صحیح و شفاف به 
شهروندان و گردش آزاد اطالعات در جهت بهبود مشارکت 
اجتماعی در سطح شهر می شود که نتیجه آن بهبود توسعه 

شهری در ابعاد مختلف خواهد بود.
 در پایان، این آمادگی در مجموعه شهرداری اهواز وجود 
و  علمی  نقد  و  مشارکت  برای  مناسب  شرایط  تا  دارد 
تخصصی شهروندان و تشکل های مردم نهاد در حوزه های 

مختلف مدیریت شهری فراهم شود.

دستگاه TBM قطار شهری در ایستگاه ساعت به کار افتاد ؛

پروژه قطار شهری جان دوباره گرفت

انقالب اسالمی 

مقوله شهروندی 

را در ایران 

احیا کرد
مقام معظم رهبری
 ) مدظله العالی( 

پیشرفت  وضعیت  آخرین  در خصوص  اهواز  شهردار 
فیزیکی پروژه قطار شهری گزارشی ارائه داد.

منصور کتانباف ضمن اشاره به این مطلب که دستگاه 
TBM پس از یکسال عدم فعالیت آغاز بکار کرده در 
روزهای  طی  پروژه  این  فیزیکی  پیشرفت  خصوص 
شرقی  دسترسی  خاکریزی  عملیات  گفت:  گذشته 
ایستگاه میدان شهید بندر جهت بازگشایی مسیر جنوب 

به شمال تقاطع غیر همسطح این میدان و دسترسی 
شرقی ایستگاه نفت و بازگشایی مسیر اصلی و مستقیم 
بلوار پاسداران  در محدوده  یاد شده انجام شد. وی 
فاصل  حد  کارون  تونل  روسازی  عملیات  داد:  ادامه 
ایستگاه  زیتون به سمت ایستگاه فرودگاه و ایستگاه 
میدان شهید بندر )چهارشیر( به طول تقریبی 1/380 
بخش  های  ایستگاه  بندی  آب  عملیات  و  کیلومتر 

شمالی فاز اول خط یک پروژه قطار شهری اهواز شامل 
ایستگاه  فرودگاه، زیتون، شهید بندر، نفت، میدان خلیج 

فارس و مرکز فرهنگی نیز مجددا آغاز شد.
تونل  مسیر  سازی  آماده  به  همچنین  اهواز  شهردار 
های کرخه و کارون جهت عملیات روسازی اشاره و 
تصریح کرد: درحال حاضر TBM کارون در ایستگاه 
میدان ساعت مستقر و در حال فعالیت است و عملیات 

ایستگاه  سمت  به  ساعت  میدان  ایستگاه  از  حفاری 
مسجد آذربایجانی ها نیز آغاز شده است.

وی در ادامه از تامین سوزن های خط ریلی از شرکت 
HEI ، فرش pu )االستیک( و تصویب انتشار 3000 
میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تکمیل فاز نخست 
خط یک قطارشهری اهواز از سوی شورای شهر اهواز، 

وزارت کشور و ... خبر داد.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز

آخرین اخبار و  رویداد های شهرداری اهواز را در
 @PRAHVAZ : و کانال تلگرام WWW.AHVAZ.IR  :پایگاه اطالع رسانی

مشاهده نمایید. 

عکس میالد معصومی

 برش کوی گلف در گام آخر

منصور کتانباف خبر داد :
بانک شهربه پروژه های شهرداری
  تسهیالت ویژه پرداخت می کند

درد دل های یک پل سیاه
   پرونده فیلم مستند پل سیاه 
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محمد صفری :
چند پروژه بزرگ عمرانی تا پایان 

سال به بهره برداری می رسد

معاون خدمات شهری شهرداری  :
شبکه روشنایی پارک های بزرگ 

اهواز ترمیم شد 4

چهره ی شهر با مشارکت 
همه ی شهروندان زیبا می شود

اداره کل ارتباطات و  امور بین الملل شهرداری اهواز

نمای سه بعدی از تقاطع چند سطحی شهید بندر



شـهر

خبر کوتاه خبر مناطق
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پیشرفت 80 درصدی سرای محله منطقه یک
سرای محله منطقه یک شهرداری اهواز با 80 درصد پیشرفت به مرحله ی پایانی نزدیک می شود.

مدیر منطقه یک با اعالم این خبرگفت: عملیات احداث سرای محله کوی جمهوری اسالمی )آخرآسفالت (نیز وارد مرحله نما کاری، 
سفید کاری و کاشی کاری شد.بابک محمدی در خصوص احداث این مکان فرهنگی افزود: این سرای محله در سه طبقه شامل طبقه همکف 

با زیر بنای 720 متر مربع ،طبقه اول با 755 متر مربع  و طبقه دوم با 612 متر مربع  در حال احداث است .

سامانه ی پیشرفته سرویس مدارس 
سازمان تاکسیرانی اهواز راه اندازی شد

سامانه ی  اندازی  راه  از  تاکسیرانی  سازمان  مدیرعامل 
پیشرفته سرویس مدارس برای نخستین بار در اهواز 

خبرداد.
محمد رستم منش گفت: اولیاء دانش آموزان می توانند 
 app.autotaxi.ir الکترونیکی  سایت  به  مراجعه  با 
عالوه بر ثبت نام دانش آموزان خود ، از خدمات پرداخت 
مدرسه  سرویس  های  هزینه  و  استفاده  الکترونیکی 

فرزندشان را به صورت غیر حضوری پرداخت کنند.
 وی در ادامه افزود: سال های گذشته تنها با مراجعه 
حضوری به مدرسه و شرکت مجری خدمات سرویس 
سرویس  خدمات  دریافت  امکان  بانک،  و  مدارس 
مدرسه برای اولیاء وجود داشت، اما امسال با حمایت 
اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان و انجمن 
خدمات  و  شده  برطرف  مشکل  این  مربیان  و  اولیاء 
طریق  از  و  غیرحضوری  شکل  به  مدارس  سرویس 
سامانه ی اینترنتی و پرداخت وجه از طریق درگاه های 

اینترنتی قابل دریافت است.
رستم منش تصریح کرد: به زودی در بخش توسعه،این 
سامانه امکاناتی همچون نظارت خودروهای سرویس 
موقعیت  بر  آنالین  نظارت  منظور  به  را  مدارس 

جغرافیایی ارائه می دهد.

برگزاری پنجمین نشست تخصصی 
کارگروه ساماندهی مشاغل شهری

پنجمین  نشست تخصصی کارگروه ساماندهی مشاغل، 
صنوف و فعالیت های شهرداری کشور با حضورمدیران 
 11 شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  نمایندگان  و 
ساماندهی  و  میادین  سازمان  میزبانی  به  و  کالنشهر 

مشاغل شهرداری بیرجند برگزار شد.
هدف از برگزاری نشست تخصصی کارگروه ساماندهی 
مشاغل شهری سازمان های میادین کالن شهرهای 
مشاغل،  ساماندهی  نامه  آیین  خصوص  در  کشور 
اصناف و فعالیت های شهری و کمک به رشد مشاغل 
مولد و توسعه اقتصاد شهر و نیز نظم بخشی و ایمن 
سازی و سازگاری فعالیت ها با یکدیگر و رفع مزاحمت 

فعالیت ها بود.
مدیر ساماندهی مشاغل شهری و مدیر میدان الغدیر نیز  
به نمایندگي از سازمان  میادین  میوه و تره بار در این  

نشست تخصصی حضور داشتند .

نمایشگاه هفته پژوهش 
در اهواز  برگزار شد

به مناسبت هفته پژوهش، نمایشگاهی از دستاوردهای 
درمحل  اتوبوسرانی  سازمان  حضور  با  پژوهشی 

نمایشگاه بین المللی اهواز برگزار شد .
مختلف  سازمانهای  و  ادارات  که  نمایشگاه  این  در 
و  پژوهشی  مهم  های  فعالیت  داشتند،  حضور  استان 
فناوری های نرم افزاری و سخت افزاری اتوبوسرانی 

در معرض دید عموم قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی با حضور فعال خود در 
این نمایشگاه و در غرفه شهرداری اهواز به سئواالت 
فعالیت  نحوه  با  را  آنها  و  داد  پاسخ  کنندگان   بازدید 

های سازمان آشنا کردند.

ریل گذاری ایستگاه قطار شهری
 زیتون تامیدان شهید بندر 

مسیر  در  اهواز  مترو  یک  خط  گذاری  ریل  عملیات 
و  )چهارشیر(  بندر  شهید  سمت  به  زیتون  ایستگاه 
ایستگاه زیتون به سمت میدان فرودگاه در حال انجام 
و تاکنون 874 متر ریل گذاری در این مسیر صورت 

گرفته  است.
بندر  شهید  زیتون،  های  ایستگاه  است  ذکر  شایان 
ایستگاه های  از  ایستگاه میدان فرودگاه  و  )چهارشیر( 

بخش شمالی خط یک مترو اهواز هستند.

نوزدهمین مانور سراسری زلزله 
و ایمنی مدارس  در اهواز برگزار شد

نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس با 
کل  بحران  مدیریت  سازمان  رییس  مشاور  حضور 
سایر  و  اهواز  شهردار  خوزستان،  استاندار  کشور، 
مسئوالن استانی و شهری همزمان با سراسر کشور 

برگزار شد.
این  در  اهواز  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
زلزله  مانور سراسری  نوزدهمین  در  خصوص گفت: 
و ایمنی عالوه بر اجرای برنامه های مرتبط با زلزله 
و ایمنی از جمله  خروج ایمن و پناه گیری و ساخت 
مدارس  در  نیز  محوری  جامعه  رویکرد  پناه،  جان 
جمله شهر  از  استانها  مراکز  و  تهران  منتخب شهر 

اهواز اجرا گردید.
شد  مقرر  رویکرد  این  در  افزود:  عالیپور  علیرضا 
مدارس  با  مجاور  های  محله  ساکنین  و  مردم  تا 
داشته  فعال  مشارکت  مانور  برگزاری   در  منتخب 
پذیری  آسیب  وضعیت  با  آشنایی  ضمن  تا  باشند 
برای  را  الزم  های  آموزش  خود،  زندگی  محل 
نمایند  زلزله  کسب  برابر  در  پذیری  آسیب  کاهش 
بحران  مدیریت  پایگاه  عنوان  به  نیز  مدارس  از  و 

محلی استفاده  شود.
این  بیان  با  اهواز  معاون خدمات شهری شهرداری 
را  سهم  بیشترین  عمومی  های  آموزش  که  مطلب 
اثرات بالیای طبیعی و انسان ساخت از  در کاهش 
در  که  اخیر  زلزله  در  گفت:  داراست،  زلزله  جمله 
مالی  و  جانی  آسیبهای  شاهد  داد،  رخ  کشور  غرب 
در  سازی  ظرفیت  بودیم،  هموطنانمان  به  فراوان 
سطح محالت بعنوان یکی از مهمترین راهکارهای 
مقابله با بحران و ارتقاء مدیریت بحران در شهرها 
به شمار می آید  و دراین خصوص برنامه هایی نظیر 
تشکیل گروه های دوام )داوطلبین واکنش اضطرای 
محله( و برگزاری دوره های آموزشی در دستور کار 

مدیریت بحران شهرداری اهواز قرار دارد.
مدارس  ایمنی  و  زلزله  سراسری  مانور  نوزدهمین 
ایمن  مدرسه  شعار  و   محور  جامعه  »رویکرد  با 
و  تهران  منتخب  مدارس  در  آور«  تاب  جامعه 
مراکز استانها)هر استان یک مدرسه( برگزار شد که 
حرفه  و  فنی  دخترانه  هنرستان  در   نیز  مانور  این 
مشارکت  با  اهواز  شهر  )س(  خدیجه  حضرت  ای 
جمله  از  شهری  و  استانی  اجرایی  دستگاههای 
احمر،  هالل  خوزستان،  استانداری  بحران  مدیریت 
برق،   سازمان  اورژانس،  آموزی،  دانش  سازمان 

نیروی انتظامی و شهرداری اهواز اجرا شد.
  

طرح همیار سبز در اهواز 

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز 
از اجرایی شدن طرح همیار سبز ویژه سنین مختلف در 

شهر اهواز خبر داد.
شهری  داشتن  آنجاییکه  از  گفت:  فرد  امیری  حمید 
با آب و هوای سالم حق مسلم همه شهروندان  زیبا 
اهواز  شهرداری  سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  است، 
تمام تالش خود را بکار گرفته تا با مشارکت خانواده 
نگهداری  و  کاشت  پیرامون  مسائل  و شهروندان،  ها 
فضای سبز را در جامعه نهادینه و آموزش های ویژه 
را در این خصوص برنامه ریزی کند که در این راستا 
طرح همیار سبز  برای نخستین بار در کالنشهر اهواز 

اجرا می شود.
که  می شود  به کسی خطاب  سبز  همیار  افزود:  وی 
با نیازهای اولیه نگهداری درختان و فضای سبز آشنا 
آنها تمام تالش خود را  باشد و در حفظ و نگهداری 
از  فرهنگ  این  اشاعه  مسیر  در  همچنین  گیرد.  بکار 
مسیر  در  موجود  زحمات  و  ها  سختی  بیان  طریق 
احداث فضای سبز، عدم آسیب رساندن به فضای سبز 
و قطع درختان و تالش در جهت حفظ و توسعه فضای 

سبز و محیط زیستی سالم و پایدار بکوشد.
پارکها و فضای سبز شهرداری   مدیر عامل سازمان 
تشویقی  های  برنامه  خصوص  در  همچنین  اهواز 
هدف  این  به  نیل  راستای  در  افزود:  سازمان  این 
از  سبز  همیاران  تفریحی  و  علمی  بازدیدهای  امکان 
نهالستانهای موجود با حضور کارشناسان فضای سبز 
تکثیر  و  تولید  کاشت،  به  مربوط  نکات  با  آشنایی  و 
گیاهان و نیز آموزش نگهداری از فضای سبز فراهم  

است.
وی خاطرنشان کرد: امکان استفاده رایگان از امکانات 
در  اهواز  شهرداری  سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان 
سبز،  همیاران  سوی  از  مناسب  عملکرد  ارائه  قبال 
اهدای لوح تقدیر از طرف شهردار اهواز، چاپ عکس 
همیاران سبز نمونه در نشریات و بیلبوردهای تبلیغاتی 
سطح شهر، برگزاری مسابقات با هدف ترویج فرهنگ 
توسعه فضای سبز با همکاری همیاران سبز و اهدای 
نشان سفیر سبز به همیاران سبز نمونه از برنامه های 

تشویقی سازمان پارک ها و فضای سبز است.
امیری فرد اظهار امیدواری کرد، با همکاری همیاران 
اهواز  شهر  سبز  فضای  حوزه  در  جدید  تحولی  سبز 

ایجاد شود. 

منصور کتانباف خبر داد :

بانک شهربه پروژه های شهرداری
  تسهیالت ویژه پرداخت می کند 

اعضای  از  برخی  به همراه  اهواز  منصور کتانباف شهردار 
باباپور،کعب  فلسفی،  از جمله  اهواز  اسالمی شهر  شورای 
عمیر، حاجتی، موسوی نژاد، سنواتی، حجه االسالم موسی 
پور و سرهنگ پیریایی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
شهرستان اهواز و تنی چند از معاونین و مدیران شهرداری 
اهواز از مبادی ورودی اهواز- خرمشهر و اهواز- حمیدیه 
بازدید و پس از آن در جلسه ای در معاونت حمل و نقل و 

ترافیک شرکت کرد.
در ابتدای این جلسه، شهردار اهواز از همراهی و همدلی 
شهر  امور  پیشبرد  جهت  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
قدردانی کرد و گفت: مجموعه ی شهرداری و شورای شهر 
بدون حاشیه تمام فکر و ذکرشان کار برای خدمت به مردم 
است و تمام گفتگوها و مباحث در راستای حل مشکالت 
و  برد  بهره  فرصت  این  لحظه  لحظه  از  باید  است.  شهر 

امیدوارم این فضای مثبت پا برجا  مانده و تقویت شود.
منصور کتانباف به جلسه ی اخیر خود با مدیران عالی بانک 
با حضور  اخیر خود  اشاره کرد و گفت: در جلسه ی  شهر 
و  شهر)مدیرعامل  بانک  عالی  هیات  و  خوزستان  استاندار 
اعضای هیات مدیره( و پس از مذاکرات متعدد به تفاهمات 
اولیه دست یافتیم که طبق این تفاهم و در صورت تصویب 
های  پروژه  جهت  ویژه  اعتباری  خط  یک  شهر،  شورای 
عمرانی شهرداری اهواز از سوی بانک شهر تعیین  می شود.

و  زیرسازی  آسفالت،  عمرانی،  های  پروژه  افزود:  وی   
روگذرها  و  زیرگذرها  ها،  تقاطع  معابر،  شبکه  بهسازی 
،توسعه ی جاده ساحلی، پل طبیعت و چند پروژه ی دیگر 
در  بزرگی  تحول  این  و  شوند  می  اعتبارات  این  مشمول 

جهت عمران کالنشهر اهواز است.
شهردار اهواز در ادامه با اشاره به اصالح هندسی معابر به 
عنوان راه حلی برای حل معضل گره های ترافیکی شهر، 
انجام  های  طراحی  و  مطالعات  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
شده، 70 نقطه جهت اصالح هندسی شناسایی شده که در 
کوتاه مدت و در راستای روانسازی و ایمن سازی ترافیک 
ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاونت  و  شود  می  انجام  شهر 
نیز باید مرتب وضعیت ترافیک را رصد کرده و از طریق 
کمیته ی بهبود و بررسی شبکه معابر نقاط کور ترافیکی را 

شناسایی و اصالحات الزم را انجام دهد.
ورودی  سه  ساماندهی  های  پروژه  به  همچنین  کتانباف 
ورودی  های  پروژه  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  اهواز  شهر 
شهر از جمله سخت ترین، پیچیده ترین و پر هزینه ترین 
پروژه های شهرداری هستند، زیرا در انجام این پروژه ها 
به  توجه  با  اما  دارد،  وجود  امالک  و  تاسیسات  معارضین 

اهمیت آن در ابعاد مختلف ترافیکی، عمرانی، شهرسازی، 
کارها  این  انجام  ضرورت  غیره،  و  فرهنگی  زیباسازی، 

اجتناب ناپذیر است. 
وی ادامه داد: سالیانه حداقل 2 میلیون نفر از کاروان های 
راهیان نور و زایرین اربعین حسینی از مسیرهای حمیدیه 
و خرمشهرتردد می کنند که وضعیت فعلی به هیچ عنوان 

شایسته ی شهر اهواز نیست.
شهردار اهواز به معاونت های حمل و نقل و ترافیک، 

فنی عمرانی، معماری و شهرسازی دستور داد، با رعایت اصل 
صرفه جویی پروژه ی ساماندهی سه ورودی شهر را طراحی و 
برآورد کرده و پس از تایید کمیسیون ترافیک شورای اسالمی 

شهر، قبل از عید مناقصه آن انجام شود.
کنبتف ادامه داد: باید پس از ایام نوروز عملیات اجرایی این 
ورودی ها آغاز و کلیه معارضین موجود شناسایی و مذاکرات 
و  استانداری  طریق  از  آنها  نمودن  برطرف  جهت  الزم 

فرمانداری انجام شود.
شهردار اهواز همچنین از معاونت حمل و نقل و ترافیک 
و کمیسیون ترافیک شورای شهر خواست تمهیدات الزم 
را برای خصوصی سازی بخش حمل و نقل عمومی اتخاذ 

کنند.
باعث  اتوبوسرانی  ناوگان  سازی  خصوصی  گفت:  وی 
مشارکت مردم در خدمات رسانی بهتر و کاهش هزینه های 
شهرداری می شود. باید با تسهیالت مناسب و اقساط بلند 
بخش خصوصی  به  را  فعلی  و  جدید  های  اتوبوس  مدت 
واگذار کرده و نظارت خود را بر انجام خدمات تقویت کنیم.

حمل  کمیسیون  رییس  عمیر  کعب  عبدالرحیم 
نیز در سخنانی ضمن  و نقل شورای اسالمی شهر 

از اهتمام ویژه شهردار به موضوع ترافیک شهری  تشکر 
اظهار داشت: یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، 
حمل و نقل روان و ایمن است. در این زمینه  در سال های 
گذشته  در شهرداری اهواز مطالعات خوبی انجام شده که 
پس از به روزآوری، پایه ی خوبی برای بهره برداری است.

نقل  و  حمل  ناوگان  سازی  خصوصی  موضوع  به  وی 
شهری اشاره کرد و گفت: کارشناسی الزم در این خصوص 
با برنامه پنج ساله  انجام شده که به دلیل درگیری شورا 
شهرداری ،امکان طرح این الیحه در صحن علنی مقدور 
نشد، ولی در اولین فرصت طی هفته های آتی در جلسه 
همه  تصویب  مورد  امیدوارم  و  شود  می  مطرح  علنی  ی 
در  است  الزم  البته  گیرد.  قرار  شهر  شورای  اعضای  ی 
این موضوع قوانین و بخشنامه های وزارت کشور را مورد 

توجه قرار دهیم.
در  ترافیکی  های  رینگ  احداث  به  همچنین  عمیر  کعب 
نمایندگان  با  رایزنی  با  گفت:  و  کرد  اشاره  اهواز  شهر 
مجلس شورای اسالمی و وزارت راه و شهرسازی، درصدد 
درون  رینگهای  اتصال  جهت  الزم  تمهیدات  هستیم 

شهری به رینگهای برون شهری را انجام دهیم.
شورای  رییس  نایب  باباپور  مهران  ادامه  در 
اسالمی شهر اهواز نیز با تشکر از تالش های شبانه 
معضالت  به  مردم،  به  خدمت  در  اهواز  شهردار  روزی 
اصالح  های  پروژه  گفت:  و  کرد  اشاره  اهواز  ترافیکی 
سازی  ایمن  و  سازی  سبک  به  زیادی  کمک  هندسی 
از  باید  زمینه  این  در  آنکه  ضمن  کرد.  خواهد  ترافیک 
ارتباطی  ظرفیت های مغفول در زمینه احداث مسیرهای 
شامل خیابان ها، بزرگراه ها و تقاطع ها بهره برد تا امکان 

انتقال ترافیک میسر شود.
وی در پایان گفت: ما در شورای شهر از هیچ کمکی در 

جهت توسعه ی اهواز دریغ نخواهیم کرد.
رییس  پور  موسی  االسالم  حجه  ادامه  در 
نیز  شهر  اسالمی  شورای  فرهنگی  کمیسیون 
های  ورودی  موضوع  به  شهرداری  اهتمام  از  تشکر  با 
همه  اجرای  و  دارد  مختلفی  ابعاد  پروژه  این  گفت:  اهواز 
جانبه پروژه و جامع نگری در این کار ضروروی است و 
امیدواریم ساماندهی سه ورودی از سمت شیبان، حمیدیه 
و خرمشهردر  سال 97 به بهره برداری رسیده و کام مردم 

اهواز را شیرین سازند.
ها،  برنامه  خصوص  در  خواست،  اهواز  شهردار  از  وی 
اقدامات و پروژه های شهری برنامه ی زمان بندی الزم را 
ارائه کرده تا اعضای شورای شهر عالوه بر پیگیری بتوانند 

گزارش مناسبی به شهروندان ارائه کنند.
اسالمی  شورای  دیگر  عضو  سنواتی  عبدالزهرا 
شهر نیز اظهار داشت: واگذاری حمل و نقل عمومی به 
بخش خصوصی کار بسیار بزرگی است و نیازمند کنترل 
و  هوشمندسازی  منظور  این  به  و  است  دقیق  نظارت  و 

الکترونیک کردن سیستم ها امری ضروری است.
در ادامه سید ناصر موسوی نژاد از اعضای شورای 
اسالمی شهر با بیان این مطلب که شهرداری اهواز در 
در  کرد:  اذعان  کرده،  عمل  انتظار  از  فراتر  مدت  کوتاه 
پروژه  ی بزرگ ساماندهی ورودی های اهواز باید مساله 
ی ساماندهی دستفروشان، وانت بارها و حل مشکل سد 
معبر و معضل نخاله های ساختمانی، زیباسازی المان های 
ورودی، زیباسازی و بهسازی دیوارهای فرسوده، جدول ها 

و غیره باید مورد توجه قرار گیرد.
فتح اله حاجتی رییس کمسیون خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر نیز طی سخنانی، خدمت به مردم 
را از بزرگترین عبادت ها خواند و گفت: باید فرصت های 
الزم برای خدمت به مردم را غنیمت شمرد و از آن بهره برد. 
خوشبختانه اتحاد و انسجام خوبی در بین اعضای شورای 
اسالمی شهر وجود دارد و باید با پرهیز از قوم گرایی و طایفه 

گرایی، عدالت در خدمت رسانی را ایجاد کنیم. 
کاهش  را  شهری  ترافیک  کاهش  های  راه  از  یکی  وی 
سفرها  بین  در  تعادل  و  شهر  مرکز  به  شهری  سفرهای 
خواند و گفت: به این منظور باید اصناف مختلف در مجتمع 
های مشخص با فاصله از مرکز شهر ساماندهی شوند تا 
شهروندان ناچار نباشند برای هر امر جزیی به مرکز شهر 

سفر کرده و حجم ترافیک را باال ببرند.

اندازی شش  از راه  معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز 
طبق  گفت:  و  داد  خبر  مختلف  مناطق  در  سرا  فرهنگ 
هماهنگی با شهردار قرار است شش سرای محله در مناطق 
اندازی شود که در فاز نخست 3  شهر اهواز احداث و راه 
بیشتری  پیشرفت  از  که   2، و3  مناطق7  در  محله  سرای 
برخوردار هستند تا پایان سال افتتاح شده و 3 سرای محله 
دیگر نیز در سال آینده در مناطق پردیس، مالشیه و آخر 

آسفالت به بهره برداری می رسد.
 2 منطقه  ساختمان  احداث  خصوص  در  صفری  محمد 
شهرداری  نیز افزود: این پروژه با همکاری شهرداری منطقه 
مراحل نهایی خود را طی می کند و در حال محوطه سازی 
فضاهای بیرونی پروژه هستیم که در ماه آینده تکمیل خواهد 
مناطق  از  تا  سه  پروژه  این  اجرای  با  داد:  ادامه  وی  شد. 

شهرداری ساماندهی می شوند.
احداث  به  اشاره  با  اهواز  عمرانی شهرداری  و  فنی  معاون 
ساختمان اداری منطقه 8 نیز گفت: این پروژه در زمان اجرا 
با مشکالتی مواجه شد که با همت شهردار منطقه هشت و 
در فاز نخست، طبقه اول پروژه با برنامه ریزی صورت گرفته 

در حال تکمیل است.
صفری همچنین در خصوص وضعیت تاالر شهر نیز گفت: 
تاالر شهر مراحل نهایی خود را طی میکند، این پروژه مهم ، 
در حال حاضر مراحل نهایی خود را طی می کند و با تزریق 

نقدینگی  بزودی به بهره برداری میرسد.
وی با اشاره به تاکید شهردار اهواز بر بدنه سازی خیابان 
نهضت آباد و انوشه گفت: پروژه بهسازی خیابان انوشه در 
2ماه گذشته تکمیل شده و حدود 20 در صد از این پروژه 
تکمیل  نیز  آینده  ماه  دو  امیدواریم ظرف  که  مانده  باقی 

شود.
صفری ادامه داد: مرکز درمانی امانیه که نقشه و طراحی آن 

انجام شده بود، پس از نشستی با شهردار، قرار شد  تغییرات 
و اصالحاتی صورت گیرد که با انجام این تغییرات، خدمات 

بهتری به پرسنل شهرداری اهواز ارائه خواهد شد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز همچنین از تکمیل 
داد  خبر  نزدیک  ای  آینده  در  غدیر  فرهنگی  مجموعه 
نازک  عملیات  پروژه،  این  بعدی  فاز  در  کرد:  تصریح  و 
کاری آن انجام می شود. این پروژه که از نظر فرهنگی 
ورزشی  سوله  دو  دارای  است،  شاخص  بسیار  ورزشی  و 
و  آن  ملزومات  و  جلسات  سالن  یک  تئاتر،  آمفی  یک 
امیدواریم  که  است  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مرکز  یک 
سال  پایان  تا  نیز  پروژه  این  الزم،  مالی  منابع  تامین  با 

تکمیل شود .

وی همچنین از فعال شدن دو پروژه زمین ورزشی بزرگ و 
استاندارد در مناطق 7 و 1 که مدتها متوقف بودند خبر داد 
و در خصوص پارک مینیاتوری نیز اظهار داشت: این پارک 
که بر روی آن طراحی مفصلی صورت گرفته در بخشی از 
پارک شهروند انجام شده که مناقصه انتخاب پیمانکار آن نیز 

بزودی برگزار می شود.
معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز در خصوص اجرای 
تا  ابتدای سال  از  نیز گفت:  عملیات آسفالت سطح شهر 
پایان شهریور ماه بالغ بر 30 هزار تن آسفالت در سطح 
شهر انجام شد، این درحالیست که طی 2 ماه گذشته بجز 
آسفالت بخش خصوصی و پیمانکاران که جزو برآورد و 
در  نیز  آسفالت  تن  هزار   30 شود،  می  قرارداد محسوب 

سطح شهر انجام شد .
آسفالت  زمینه  در  که  این  به  اشاره  با  صفری   محمد 
خوشبختانه شاهد وضعیت مطلوبی هستیم و این وضعیت 
کنونی چند برابر قبل می باشد افزود: امیدواریم با کمک 
سازمان عمران و ظرفیت بخش خصوصی تا پایان سال 

بتوانیم به هدفگذاری انجام شده برای آسفالت برسیم. 
مناطق  های  پروژه  اجرای  خصوص  در  همچنین  وی 
3،5،6،7،8گفت: عمده  این زیرسازی ها در 2 ماه گذشته 
انجام شد و با تاکید شهردار اهواز پروژه های جدیدی را 

در این مدت طراحی و عملیات آنها را آغاز کردیم .
قبل وجود  از  از طرح هایی که  برخی  مقرر شد  همچنین 

داشت،  به شکل جدیدی اصالح و اجرا شوند.
معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز مهمترین این پروژه 
ها را احداث فاز اول خیابان نهج البالغه مسیر پل هفتم 
تا خیابان آزادگان ، ساحل سازی بلوار ساحلی شرقی از 
پل نهم تا زرگان ، طراحی بازارچه دست فروشان، احداث 
فرهنگی  سازمان  فعلی  در محل  رفاهی  مجتمع خدمات 
ورزشی ویژه پرسنل شهرداری بهمراه پارکینگ، پارکینگ 
یادمان  تکمیل  مشارکتی(،  )بشکل  فهیده  شهید  طبقاتی 
سرداران شهید، تپه تفرجگاهی حصیرآباد ، زیرگذرهای 
پیام  دانشگاه  محدوده  آباد،  کیان   18 ابومسلم،  خیابان 
نور به سپنتا) که در حال اخذ مجوزات الزم از راه آهن 
هستیم(،روگذرهای  مسیر  پل هشتم،آیت اله بهبهانی 

و  خرمشهر  مسیر  در  متری   68 تقاطع  در  ششم،  پل  تا 
تقاطع غیرهمسطح میدان جمهوری اسالمی عنوان کرد.

های  اهواز،پروژه  شهردار  تاکید  با  همچنین  گفت:  وی 
جهادی مناطق مالشیه، گلدشت، مهدیس، مندلی و غیره  

نیز انجام شد.

محمد صفری: 30 هزار تن آسفالت در سطح شهر اهواز انجام شد
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خبر دبیر سرویس: فرزانه لیموچی

اخبار کالنشهرهاخبر کوتاه

تعویض کاتالیست تاکسی ها و نصب فیلتر دوده
 بر روی اتوبوس های پایتخت

جلسه  در  گفت:  تهران  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
کاتالیست  تعویض  شد،  مقرر  تهران  هوای  آلودگی  کاهش  کارگروه 
توسط شهرداری  ها  اتوبوس  روی  بر  دوده  فیلتر  نصب  و  ها  تاکسی 

گیرد. صورت  تهران 
کیومرث کالنتری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در مورد 
تهران  هوای  آلودگی  کاهش  کارگروه  جلسه  چهارمین  مصوبات  آخرین 
اظهار کرد: در جلسه امروز پس از بحث و بررسی موضوع حمل و نقل 
عمومی و اقدامات شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل عمومی مقرر 
شد تمام تاکسی های نیازمند تعویض کاتالیست از سوی شهرداری مورد 

تعویض کاتالیست قرار گیرند.
نیازمند  نیز  اتوبوسرانی  ناوگان  که  باشیم  داشته  توجه  باید  افزود:  وی 
نصب فیلتر دوده روی حدود سه هزار دستگاه اتوبوس است که در این 
زمینه نیز مقرر شد شهرداری تهران نسبت به نصب فیلتر دوده اتوبوس 

ها اقدام و گزارش آن را به کارگروه کاهش آلودگی هوا ارائه دهد.
با  گفت:  نیز  اقدام  این  مالی  منابع  تامین  مورد  در  همچنین  کالنتری 
این عوارض  از عوارض آالیندگی موافقت شد که  اختصاص ۲۰ درصد 
در  باید  ها  شهرداری  و  شود  می  دریافت  ها  شهرداری  سوی  از  نیز 

کوتاهترین زمان این کار را انجام دهند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: تعویض کاتالیست 
ها و نصب فیلتر دوده قانون است و رانندگان تاکسی وظیفه ای برای این 
کار ندارند، منابع مالی آن نیز پیش بینی شده است و لذا شهرداری باید 

در این خصوص اقدام الزم را انجام دهد .

برگزاری کارگاه تخصصی توسعه
 دوچرخه سواری در تبریز

توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز کارگاه تخصصی 
مدیریتی توسعه دوچرخه سواری در کالنشهر تبریز برگزار می شود.

به گزارش شهریار ، کارگاه الزامات توسعه دوچرخه سواری در کالنشهر 
و  مدیران  از  جمعی  و   NBP هلندی  متخصصان  حضور  با  تبریز 
کارشناسان مرتبط در راستای انتخاب شهر تبریز از بین ۲۰ شهر مستعد 

ایران جهت توسعه دوچرخه سواری برگزار می گردد.
این کارگاه در قالب تفاهم نامه فی مابین سفارت کشورهای هلند و ایران 

شهرداری تبریز برگزار می شود.

طرح جامع شهر مشهد رونمایی شد

کشور،  فرهنگی  میراث  سازمان  پژوهشگاه  رئیس  حضور  با  مراسمی  در 
استاندار خراسان رضوی، شهردار مشهد مقدس و اعضای شورای اسالمی 

شهر از طرح جامع شهر مشهد رونمایی شد.
سید  مراسم،  این  در  مشهد،  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
محمد بهشتی شیرازی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان میراث 
استاندار  رشیدیان،  علیرضا  و گردشگری کشور،  فرهنگی، صنایع دستی 
خراسان رضوی، محمد مقدوری، معاون امور عمرانی استانداری خراسان 
رضوی، اعضای شورای اسالمی شهر مشهد و جمعی از مدیران شهری 

حضور داشتند.
استاندار خراسان رضوی به همراه شهردار مشهد مقدس در این مراسم، طرح 
جامع شهر مشهد را که حدود ۲۰ سال در بالتکلیفی به سر می برد، رسما 

رونمایی کردند تا مالک عمل قرار گیرد.

سازه های تبلیغاتی شیراز کد گزاری می شوند
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز، رئیس سازمان سیما ، 
منظر وفضای سبز شهری ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: با بهسازی 
و یکسان سازی سازه های تبلیغاتی، این سازه ها به لحاظ شکل، تعداد 

و جانمایی ساماندهی می شوند.
تاکید کرد: ضرورت همسان سازی محیط بصری شهر  سعید معصومی 
از جمله برنامه های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری است و از 
تبلیغات شهری  و ساماندهی  نظارت  امر،  این  اجرایی شدن  راهکارهای 
می باشد. ساماندهی و یکسان سازی سازه های تبلیغاتی در سطح شهر 
نوعی سیاست گذاری و برنامه ریزی کارآمد، ایده آل و خالقانه است که 

بر اساس اولویت ها اجرایی خواهد شد.
رییس سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری شهرداری  شیراز گفت : 
کلیه سازه های تبلیغاتی سطح شهر کد گزاری خواهد شد و در راستای 
ساماندهی، آمار برداری و ثبت درسامانه GIS شهرداری و درادامه پالک 
گذاری استندهای سطح شهر کلیه سازه های تبلیغاتی اعم از بیلبورد ها، 

پل های هوایی ... نیز پالک گذاری می شود.

مترو به مدارس می رود
طرح آشنایی دانش آموزان دبستان های نواحی چهارگانه ی آموزش و پرورش اهواز با مترو برگزار می شود. در این طرح دفترچه های نقاشی مزین 
به شعارهای مترو ، به دانش آموزان دبستان ارائه می شود تا آنها را با چگونگی اجرای مترو ، ایستگاه و مزایای استفاده ازآن آشنا شوند.

 شهردار اهواز :
بناهای تاریخی اهواز

 بخشی از هویت فرهنگی شهر هستند
کتانباف  منصور  نشست 
مهدی  با  اهواز  شهردار 
و  اجتماعی  دستیار  مکارمی 
خوزستان  استاندار  فرهنگی 
و مدیران انجمن دوستداران 
با  )تاریانا(  فرهنگی  میراث 
وضعیت  بررسی  موضوع 
شهر  تاریخی  های  خانه 

اهواز برگزار شد.
در این نشست، شهردار اهواز 

بناهای تاریخی را بخشی از هویت فرهنگی شهر دانست و گفت: همه ی 
شهروندان اهوازی با این بناهای تاریخی خاطرات تلخ و شیرین بسیاری دارند 
و هر چه زمان می گذرد به اهمیت آنها پی می بریم. بسیاری از این بناها هنوز 

ارزش باالیی از نظر معماری و قابلیت بهره برداری دارند.
فرهنگی  میراث  دوستداران  انجمن  مدیران  به  خطاب  کتانباف  منصور 
)تاریانا( به تجربیات خود در شهرداری تهران جهت تملک این بناها برای 
شهرداری و استفاده به عنوان کاربری های فرهنگی اشاره کرد و گفت: در 
تهران منزل پروفسور حسابی، باغ ملک، باغ وزیری و چند بنای دیگر را 
از مکان های تاریخی قابل  خریداری کردیم که الزم است فهرستی هم 
با  تطابق  و  امکان  در صورت  تا  معرفی  اهواز  شهرداری  به  برداری  بهره 
و  محله  عنوان سرای  به  آنها  از  بناها  این  احیای  در  مشارکت  با  شرایط، 
را  باید همکاری الزم  نیز  بناها  این  مالکان  البته  استفاده شود.  فرهنگسرا 

جهت احیای آنها انجام دهند.
وی در خصوص پیشنهاد مدیران انجمن دوستداران میراث فرهنگی )تاریانا( 
در خصوص منع رفت و آمد خودروها روی پل سفید گفت: در حال حاضر 
تصمیم  و  دارد  قرار  سفید  پل  روی  شهر  مرکز  ترافیک  از  مهمی  بخش 
عالی  شورای  عهده ی  به  خودروها  تردد  عدم  امکان  در خصوص  گیری 
خصوص  این  در  تواند  نمی  تنهایی  به  شهرداری  و  است  استان  ترافیک 

تصمیم بگیرد.
   

  احداث دو پارک محله ای در منطقه چهار
مدیر منطقه چهار از احداث 
دو  پارک جدیدی در کوی 
الهیه  شهرک  و  مجاهد 

بهارستان خبر داد.
فخرالدین  احمد  ا...  روح 
مدیر منطقه در این خصوص 
و  توسعه  منظور  به  گفت: 
گسترش فضای سبز و رفاه 
از  و  شهروندان  آسایش  و 

آنجاییکه احداث پارک،یکی از مطالبات و نیازهای اهالی این منطقه می باشد 
شهرداری منطقه چهار اقدام به احداث پارکی به مساحت ۲هزار و 5۰۰مترمربع 

و اعتباری در حدود ۲میلیارد ریال در کوی مجاهد نمود.
وی در خصوص مشخصات فیزیکی این پارک گفت: در این پروژه عملیات 
و  آبیاری  نباتی، جدولگذاری، کفپوش گذاری، زهکشی، شبکه  خاکریزی 

نصب روشنایی  با پیشرفت فیزیکی 5۰ درصد انجام شد.
را  شهرداری  اقدامات  مهمترین  از  یکی  همچنین  چهار  منطقه  مدیر 
نیز  الهیه  پارک شهرک  احداث  در خصوص   و  برشمرد  پارکها  گسترش 
اظهار داشت: پارک محله ای شهرک الهیه واقع در منطقه بهارستان، به 
مساحت ۲5۰۰ متر مربع و با اعتباری نزدیک به 1 میلیارد و 8۰۰ میلیون  

ریال احداث شد.
شهرک  ای  محله  پارک  احداث  اجرایی  عملیات  خصوص  در  فخرالدین 
الهیه گفت: این پارک در زمینی به مساحت ۲5۰۰ متر مربع شامل کفپوش 
شبکه  زهکش،اجرای  ،اجرای  نباتی  خاکریزی  گذاری،  جدول  گذاری، 
آبیاری واحداث پایه روشنایی انجام شد که با احداث این پارک، اراضی رها 
شده فعلی به مکانی جهت گذراندن اوقات فراغت شهروندان تبدیل می 
شود.وی اظهار تصریح کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که میزان 

سرانه فضاهای سبز در این منطقه به استانداردهای الزم برسد.

ارسال کمک های شهرداری اهواز به 
مناطق زلزله زده غرب کشور

اهدایی  های  کمک 
حادثه  به  اهواز  شهرداری 
شهرهای  در  زلزله  دیدگان 
سرپل ذهاب، قصرشیرین و 

کرمانشاه ارسال شد.
امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
بین الملل با اعالم  این خبر 
اهدایی  های  کمک  گفت: 
زلزله  به  اهواز  شهرداری 

استان و  اجرایی  با همه دستگاههای  زدگان غرب کشور بصورت منسجم 
بصورت یک کاروان به شهرهای زلزله زده ارسال شد.

فرزین حاتمی کاکش افزود: این کمک ها شامل خرما، نان، آب معدنی و 
... بود. اگرچه شهرداری آماده ارائه خدمات و کمک های بیشتری بود اما 
این اقالم طبق اولویت ها و نیازمندی های اعالم شده از سوی ستاد بحران 

استانداری کرمانشاه و طبق سهمیه بندی استانی ارسال شد.
وی ادامه داد: عالوه بر اعزام هیئتی از شهرداری اهواز، گروه عملیاتی  و 
مستند سازی شهرداری نیز به محل حادثه اعزام شدند تا ضمن به تصویر 
کشیدن رخدادهای منطقه، از فعالیت های انجام شده جهت بهره برداری و 

کسب تجربه در مواقع ضروری و بحرانی مستند سازی کنند.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل در پایان یادآور شد: تجارب تیم اعزامی 
شهرداری اهواز ، در نخستن جلسه ستاد بحران شهرداری با حضور مدیران 

و معاونین شهردار مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری نخستین آزمون   
الکترونیکی کارکنان شهرداری

های  آزمون  نخستین 
های  دوره  الکترونیکی 
آموزشی غیرحضوری کارکنان 

شهرداری برگزار شد.
معاون برنامه ریزی وتوسعه 
شهرداری  انسانی  سرمایه 
آزمون  برگزاری  از  اهواز 
های آنالین دوره های غیر 

حضوری کارکنان برای اولین بار در شهرداری اهواز خبر داد.
وکارشناسان  مدیران  نام  ثبت  پیرو  ها  آزمون  این  نوشادی گفت:  ابراهیم   
مورد  وکتب  درسی  محتوای  توزیع  و  جاری  سال  ماه  خرداد  از  شهرداری 
تایید سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در سه حوزه خدمات شهری، 
امالک و فرهنگی مشتمل بر 9 درس و با مشارکت سازمان جهاد دانشگاهی 

استان بصورت الکترونیکی برگزار شد .

نمونه  کتابداران  و  ها  کتابخوان  از  تقدیر  آیین 
فرحانی،  ا...  آیت  حضور  با  خوزستان  استان 
مجلس  در  خوزستان  مردم  ی  نماینده 
خبرگان، منصور کتانباف شهردار اهواز، منصور 
کتابخانه  کل  اداره  سرپرست  رستمی  کوهی 
مدیرکل  جوروند  خوزستان،  عمومی  های 
و  خوزستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
سیدمحسن موسوی زاده عضو شورای اسالمی 
و  شهری  مدیران  از  چند  تنی  و  اهواز  شهر 

استانی در کتابخانه ی مرکزی برگزار شد.
در حاشیه ی این مراسم شهردار اهواز با اشاره 
به هفته ی کتاب و کتابخوانی گفت: جا دارد 
واقع  در  که  مراسم  این  برگزارکننندگان  از 
کنم.  تشکر  است  کتاب  اهل  مقام  از  تقدیر 
ها  کتابخانه  های  زیرساخت  کنیم  تالش  باید 
را در سطح شهر گسترش دهیم و همچنین در 
و همگانی کردن  کتاب  با  مردم  انس  راستای 
مقام  فرمایش  بنابر  و  کنیم  همت  کتابخوانی 
معظم رهبری  مردم را به کتاب عالقمند کنیم 
با  خود  فراغت  ایام  در  روزانه  بتوانند  مردم  تا 

کتاب انس داشته باشند.
کتانباف به اهتمام مدیریت شهری به مقوله ی 
به  ما  گفت:  و  کرد  اشاره  کتابخوانی  و  کتاب 

عنوان شهرداری اهواز و نیز عزیزان دلسوز در 
شورای اسالمی شهر در نظر داریم به سهم خود 
با اختصاص بخشی از فضاهای فرهنگسراها و 

سراهای محله ) که در حال احداث هستند( به 
کتابخانه ها و قرائت خانه جهت استفاده عمومی 
به گسترش توسعه ی زیرساخت های این حوزه 
کمک کنیم و اکنون نیز شش سرای محله در 
در  تا  هستیم  تالش  در  که  است  احداث  حال 
بهره  به  را  محله  سرای  سه  آینده  سال  اوایل 

برداری  برسانیم.
نهاد  مدیرکل  مراسم  این  در  همچنین 
سخنانی  در  نیز  خوزستان  های  کتابخانه 
از  نهاد،  این  عملکرد  از  گزارشی  ارائه  با 
اهواز  شهردار  عنوان  به  کتانباف  انتصاب 
دوره  هیچ  در  گفت:  و  کرد  خرسندی  ابراز 
کتانباف،  مهندس  تصدی  دوره  اندازه  به  ای 
است.  نشده  عمومی کمک  های  کتابخانه  به 
در دوره ی قبل، سهم کتابخانه ها به صورت 
از وی  بابت  این  از  منظم پرداخت می شد و 
در  همکاری  این  امیدوارم  و  کنم  می  تشکر 

این دوره نیز تداوم داشته باشد.
گفتنی است در پایان این مراسم از کتابخوانان 

و کتابداران نمونه تجلیل و قدردانی شد.

شهردار اهواز:

سال آینده سه ورودی اهواز ساماندهی می شود
ایزدی،  باباپور،  فلسفی،  همراه  به  اهواز  شهردار 
قنوات،  زاده،  لطفعلی  پور،  موسی  االسالم  حجه 
شهر  شورای  اعضای  حاجتی  و  جهانبخشی 
اهواز، سرهنگ پیریایی رییس پلیس راهنمایی و 
رانندگی شهرستان اهواز و تنی چند از معاونین و 
مدیران شهرداری از ورودی اهواز- شیبان بازدید 

کردند.
در این بازدید شهردار اهواز با اشاره به اهمیت ورودی 
ی  دروازه  عنوان  به  ها  ورودی  گفت:  شهر  های 
شهرها در همه ی ادوار از اهمیت باالیی  برخوردار 
بوده و این ورود ی ها به نوعی بخشی از هویت و 
درون شهرها به شمار میرود. پس الزم است ورودی 
ها را در ابعاد مختلف ترافیکی، شهرسازی، عمرانی، 

زیباسازی و بدنه سازی ساماندهی کنیم. 
وی افزود: در کالنشهرهای پیشرفته که کلیه ی 
زیرساختها و کارهای اساسی از قبیل بزرگراهها، 

قطارشهری، پل ها و غیره ایجاد شده است.
اکنون به جای نگاه ماشین محور، نگاهی انسان 
محور وجود دارد و دغدغه ی مدیران این شهرها 
این است که این امکانات و زیرساخت ها چگونه 
گیرد.  قرار  شهروندان  آسایش  و  رفاه  اختیار  در 
زیرساختی  های  حوزه  در  ما  اینکه  به  توجه  با 
کارهای زیادی داریم، باید با استفاده از تجربیات 
کشورهای توسعه یافته، نگاه انسان محور خود را 

در پروژه ها غالب کنیم.
منصور کتانباف افزود: در دوره های گذشته هفت 
از  ورودی شناسایی و ورودی اهواز-کوت عبدا... 
سمت آبادان نیز اجرایی شد اما مابقی  ورودی ها 
علیرغم انجام مطالعات صورت گرفته، احداث نشد 
و عدم تحقق این پروژه ها، مشکالت و خسارتی 
تخلفات  بروز  قبیل  از  مختلف  های  زمینه  در  را 
موضوع  باید  پس  داشت.  بدنبال  را  تصادفات  و 
ساماندهی ورودی ها را در اولویت قرار دهیم. ضمن 
آنکه ساماندهی مبادی ورودی جزو مطالبات جدی 

مردم است.
مردم وقتی مطالبه گر شوند، قطعاً در انجام پروژه ها 

همکاری خواهند کرد. 
انجام  فرآیند  ابالغ  اهواز همچنین ضمن  شهردار 
به  اهواز  شهر  ورودی  های  پروژه  ساماندهی 
مدیران حوزه مربوطه  اظهار داشت: برای سال 97 
سه ورودی اهواز از مسیرهای خرمشهر، شیبان و 
حمیدیه را که مسیرهای پرتردد هستند ساماندهی  
می کنیم و سه ورودی دیگر نیز در سال 98 انجام 
می شود. طرح ها و مطالعات قبلی با بهره گیری 
و  شهر  شورای  مرتبط  های  کمیسیون  نظرات  از 
همه ی کارشناسان  باید به روز رسانی شود و به 
تصویب شورای عالی ترافیک استان برسد، همزمان 
مساله تملک اراضی نیز انجام شده و با همکاری 
بین بخشی از طریق فرمانداری و استانداری موضوع 

معارضین دولتی نیز حل و فصل شد. 
وی ادامه داد: در فاز نخست، مبادی ورودی از لحاظ 
ترافیکی و عمرانی موضوعاتی نظیر زیباسازی، سیما 
و منظر شهری، بدنه سازی، ساماندهی دستفروشان 
و وانت بارها، معضل نخاله ها و غیره نیز انجام می 
شود. ساماندهی این سه ورودی که از جمله نقاط 
محرکه  هستند،  شهر  پرجمعیت  و  نشین  حاشیه 

توسعه این مناطق خواهد بود.

کتانباف به لزوم رعایت همه ی جوانب در طراحی 
و انجام پروژه ها اشاره و تصریح کرد: هر پروژه ای 
باید پیوست های مختلفی از نظر ترافیکی، فرهنگی 
و غیره را دارا باشد تا در آینده دچار مشکل نشویم. 
ضمن آنکه باید همه ی حوزه های مختلف عمرانی، 
شهرسازی،ترافیکی و غیره با هم هماهنگ بوده و از 
کار کردن جزیره ای پرهیز کنند. باید همه ی نظرات 
را جمع آوری و جمع بندی کرد و با درنظرگیری آنها 

کار فنی انجام شود.
شورای  رییس  فلسفی،  جعفر  محمد  ادامه  در 

اسالمی شهر نیز به معضل نخاله های سطح شهر 
اشاره کرد و گفت: متاسفانه نخاله ریزی، وضعیت 
نگران کننده ای دارد و قوانین الزم جهت برخورد 
بازدارندگی الزم است.  فاقد  ناکافی و  با متخلفان 
نخاله ریزی عالوه بر  نازیبا کردن چهره ی شهر، 
موجب  نارضایتی مردم میشود. ضمن آنکه در حل 
این مشکل مانند  سایر مشکالت باید از مشارکتهای 

مردمی استفاده کرد.

باباپور نائب رییس شورای اسالمی  سپس مهران 
های  زمین  مالکیت  مشکل  به  اشاره  با  نیز  شهر 
حاشیه نشین گفت: نداشتن سند مالکیت، زمینه ساز 
معضالت بسیاری نظیر ساخت و سازهای غیرقانونی 
و  قانونی  غیر  های  کاربری  تغییر  مجوز،  بدون  و 
یکی  این موضوع  و  است  بسیاری شده  تصرفات 
از مشکالت پروژه ی ساماندهی مبادی شهر است. 
وی با انتقاد از طوالنی شدن پروسه تصویب طرح 
این موضوع موجب  داشت:  اذعان  تفضیلی  جدید 
سردرگمی شهرداری، مردم و سایر ارگان ها  شده و 

الزم است شهرداری اهواز از طریق سازمان مسکن 
و شهرسازی که متولی موضوع است، پیگیری خود 

را انجام دهد.
به  اسالمی شهر  همچنین  شورای  رییس  نایب 
ضرورت تناسب های فرهنگی در زیباسازی شهر 
بویژه ورودها اشاره کرد و اظهار داشت: اهواز با دارا 
بودن قومیت ها و ویژگی های مختلف اجتماعی، 
تاریخی و مذهبی دارای پتانسیل متعددی در زمینه 
ی  حوزه  در  باید  تنوع  این  و  است  فرهنگی  ی 
قرار  توجه  بویژه در ورودی شهر مورد  زیباسازی 
گیرد و هر ورودی با ویژگی غالب فرهنگی همان 

منطقه مزین شود.
اسالمی  شورای  عضو  دیگر  جهانبخشی  مازیار 
شهر نیز در سخنانی به اهمیت ورودی های شهر 
از نظر هویت فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: 
المان  داشتن  شهری،  هویت  ازملزومات  یکی 
فقدان  از  اهواز  متاسفانه  که  است  شهری  واحد 
المانهای متعددی  برد.  چنین موضوعی رنج می 
پل  نخل،  پنج  فلکه  سفید،  پل  سیاه،  پل  نظیر 
کابلی و غیره در مقاطع مختلف به عنوان شاخصه 
ی اهواز مطرح شدند که  باید از این سردرگمی 
بیرون رفت و به یک وحدت نظر در این زمینه 

دست یابیم.
وی همچنین خواستار توجه ویژه شهرداری اهواز 
های  مبادی  از  یکی  عنوان  به  فرودگاه  فلکه  به 
ورودی شهر و استفاده از ظرفیتهای موجود در آن 

مسیر برای زیباسازی شد.
عضو  پور  موسی  جاسم  االسالم  حجه  همچنین 
ی  منطقه  اهمیت  به  نیز  شهر  اسالمی  شورای 
به  متاسفانه  گفت:  و  کرد  اشاره  شهرداری  سه 
است،  نشده  توجه  باید  که  آنگونه  منطقه  این 
دستفروشان و وانت بارها عالوه بر محدود کردن 
معابر، نازیبایی را نصیب منطقه کرده اند و این یکی 
از گالیه های شهروندان است. کوی ملت مانند 
جزیره ای در محاصره ی بازارچه های رسمی و 
غیر رسمی است که امیدوارم با ساماندهی ورودی 

اهواز - شیبان این معضل نیز برطرف شود.
وی در پایان خواستار تشکیل کارگروهی تخصصی 
و پیگیری ویژه ی این موضوع به صورت خاص شد.

همچنین سرهنگ پیریایی رییس پلیس راهنمایی 
و رانندگی شهرستان اهواز نیز گفت: خوشبختانه 
حل  موضوع  به  خاصی  اهتمام  اهواز  شهرداری 
مشکالت ترافیکی دارد و ساماندهی مبادی ورودی 
شهر که از جمله مشکالت و معضالت ترافیکی 
است و همواره باعث بروز خسارات جانی و مالی 
حوادث  از  پیشگیری  در  مهمی  گام  است،  شده 

رانندگی و کاهش تخلفات است.
وی در پایان جهت هرگونه همکاری با شهرداری 

اهواز در حوزه های ترافیکی اعالم آمادگی کرد.

 معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز از انجام 
مراحل پایانی باند دوم خیابان شهید عالف در 
در  گفت:  و  داد  خبر  شهروند  پارک  محدوده  
این  اجرای  هنگام  در  که  مشکالتی  خصوص 
گاز  و  نفت  شرکت  و  برق  شرکت  با  پروژه 
کریدور  روی  های  پل  توسعه  برای  کارون 
نفتی داشتیم، با پیگیری شهرداراهواز مقرر شد 
محل  از  خیز  نفت  مناطق  شرکت  مدیرعامل 
خصوص  این  در  سپس  و  کرده  بازدید  پروژه 

تصمیم گیری شود.
محمد صفری افزود: این پروژه که در مسیر پل 
نهم قراردارد، هم اکنون بار ترافیکی زیادی را 
تحمل می کند که امیدواریم با احداث باند دوم  
آن بتوانیم این مسیر را تکمیل کرده و ترافیک 

این مسیر را کاهش دهیم.
دست  در  های  پروژه  سایر  به  همچنین  وی 
اقدام شهرداری اهواز اشاره کرد و اظهار داشت: 
 3۰۰ مسیر  دوم  باند  پروژه  معارضین  مشکل 
دستگاه که جزو پروژه های مورد توافق و بهره 
نیز پس  است  فوالد خوزستان  برداری شرکت 
و  رفع شد  تقریبا  برگزاری جلسات مشترک  از 
توانستیم این پروژه را که مدتها تعطیل بود فعال 
مردم  وبه  تکمیل  آن  به  نقدینگی  تزریق  با  و 

اهواز تقدیم کنیم.
صفری ادامه داد: پروژه باند دوم مسیر مهدیس 
حدفاصل میدان مصالح فروشان تا بنکداران نیز 
در 5 حوزه مناقصاتی تعریف کردیم و عملیات 
زیرسازی معابری که شبکه فاضالب در آن اجرا 
شده بود و پروژه های از قبل تعریف شده نیز با 

تاکید شهردار اهواز فورا تکمیل و آسفالت شد.
تصریح  اهواز  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
انگیزی ظرف ده  این پروژه بطور شگفت  کرد: 
تکمیل  سرعت  به  اهواز  شهردار  ورود  اول  روز 
شد و همچنین میدان تقاطع مسیر بنکداران تا 
مسیر پل ششم نیز آسفالت شده و در حال حاضر 
مورد بهره برداری قرار می گیرد و این سرعت 
در مورد سایر پروژه های عمرانی شهر اهواز نیز 

صدق می کند.
مسیر  کردن  بانده  دو  پروژه  در خصوص   وی 
شهرداری   شهری  عمران  سازمان  که  فوالد 
با  پروژه  این  گفت:  است  آن  مجری  اهواز 
شرکت  و  خوزستان  فوالد  شرکت  مشارکت 
آن  آسفالت  و  اجراست  حال  در  اکسین  فوالد 
نیز تکمیل شده و مراحل نهایی را برای تکمیل 

شبکه روشنایی پشت سر می گذارد.
پارکینگ  تکمیل  بر  همچنین  صفری  محمد 

طبقاتی خیابان طالقانی نیز تاکید کرد و افزود: 
تهیه  آن  مناقصه  اسناد  که  پروژه  این  دوم  فاز 

مورد  هستیم،  آن  ارزیابی  حال  در  و  شده 
 ۲6 حدود  و  گرفت  قرار  خوبی  بسیار  استقبال 
شرکت دارای رتبه های 3و1،۲ در این مناقصه 
شرکت کردند که امیدواریم با انتخاب پیمانکار 
را  آن  دوم  فاز  سریعتر  چه  هر  بتوانیم  مناسب 

انجام دهیم.
وی ادامه داد: در خیابان طالقانی حدود 3۰۰ متر 
در  تسریع  با  که  شده  واقع  فروشان  چینی  انبار 
باال  را  پروژه  این  کیفیت  توانیم  آنها می  تملک 

ببریم .
صفری همچنین در خصوص احداث پارکینگ 
پروژه  این  نیز گفت:  ورزشگاه فوالد خوزستان 
به دستور شهردار اهواز و توسط سازمان خدمات 
با خطوط  اجرا  حین  در  که  شده  آغاز  موتوری 
لوله های نفت و برخی معارضین  شرکت گاز، 
محلی مواجه شد اما با پیگیری های انجام شده 
این موانع رفع گردید و قرار است این پروژه با 
حضور رئیس جمهور و یا معاون اول وی افتتاح 
شود تا برای نیم فصل دوم لیگ برتر مورد بهره 

برداری قرار گیرد.
وی در پایان گفت: با روی کار آمدن مهندس 
جان  اهواز  شهر  عمرانی  های  پروژه  کتانباف، 

دوباره ای گرفتند.

محمد صفری :

چند پروژه بزرگ عمرانی تا پایان سال به بهره برداری می رسد

برگزاری آیین تقدیر از کتابخوان ها و کتابداران نمونه ی استان با حضور شهردار اهواز
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مجسمه های شهری به عنوان عناصری هنری و البته مفهوم گرا مي توانند 
راهکاری برای تغییر سیمای هر شهر باشند.

و  هنر  از  بهره مندی شهروندان  به  نیاز  و  فضاهای حجمی  ایجاد  ضرورت 
بین المللی  و  داخلی  مختلف  سمپوزیوم  برگزاری  به  این  به  شبیه  دالیلی 

مجسمه های شهری انجامیده.
مجسمه های شهری نه تنها به غنای بصری شهر و فضای زیست اجتماعی 
ما کمک مي کنند، بلکه به عنوان نمادها و نشانه هایی از فرهنگ و هویت 
جمعی ما قابل استناد هستند و از این بابت است که باید رویکردی تازه تر و 

جدی تر به آنها داشت.
بصری  فضای  در  تنوع  ایجاد  به  چیز  هر  از  قبل  که  مجسمه های شهری 
شهرها کمک مي کنند بایستی حائز ویژگی هایی باشند زیرا این مجسمه ها 
از آن دسته آثار هنری هستند که در ارتباط مستقیم با مردم قرار داشته و 
تفاوت هایی اساسی با انواع مجسمه هایی که در موزه ها و گالری ها مي بینیم 
دارند. این نوع مجسمه ها باید از منظر زیبایی شناختی یک اثر هنری کامل 
باشند، به این معنی که در خلق آنها نباید تنها به کارکردشان توجه داشت. 
بلکه باید بتوانند با روحیات جمعی مردم و واقعیت های اجتماعی آنان ارتباط 
برقرار کنند. هر فضا و موقعیتی فرهنگ خاص خودش را دارد و مجسمه ای 
که در آن فضا قرار مي گیرد باید با موقعیت و فرهنگ مردمي  که از مقابلش 

مي گذرند سنخیت داشته باشد.
مجسمه های شهری باید بتوانند به سرعت تاثیر زیبایی شناختی بر مخاطب 
خود بگذارند چرا که مخاطب این آثار تنها برای دیدن آنها به شهر نمي آیند 
و در نهایت این مجسمه ها باید بتوانند پیام و مفهومشان را به سرعت به 

مخاطبان خود انتقال دهند.
از ویژگی های مفهومی و هنری مجسمه های شهری که بگذریم، یکی از 
مهمترین نکات درباره چنین مجسمه هایی، موادی است که در ساخت آنها به 
کار گرفته مي شود. طبیعی است در ساخت مجسمه های شهری باید از مواد 
و مصالحی استفاده شود که باالترین کیفیت را به دست دهند و بعد از چند 
صباحی از بین نروند. موادی که در مقابل شرایط جوی و نیز کنجکاوی های 

برخی شهروندان دوام و ماندگاری قابل توجهی داشته باشند.
اگرچه مجسمه های شهری حائز ویژگی های خاصی برای ماندگاری هستند 
اما مي توان در ساخت آنها با به کارگیری از هر نوع ماده ای به جذابیت آن 
افزود اما الزم است مواد ماندگاری ارائه کرد تا این مجسمه ها در فضای شهر 

و در زیر نور خورشید و بارش باران و برف و... سالم بمانند.
وقتی هنرمند مجسمه سازی اثری برای دل خود خلق مي کند و یا مخاطبی 
که عالقه خاص به مجسمه دارد و برای دیدن آنها به گالری ها یا موزه ها 
یک  که  است  زمانی  از  تر  متفاوت  نگاه  این  با  مجسمه  معنای  مي رود، 
هنرمند اثری برای جامعه خلق مي کند، تفاوتی که از سهم مردم جامعه و 

شهروندان ناشی مي شود.
تغییر فضای بصری شهر  برای  امکانی  تنها  بی تردید مجسمه های شهری 
نیستند و مي توان از آنها کارکردهای دیگر هم انتظار داشت. یک مجسمه 
شهری مي تواند، یک نماد شهری محسوب شود. شاید اگر هر شهر یا حتی 
مناطق مختلف هر شهر به مجسمه ای به مثابه نماد و سمبل آن منطقه 

آراسته شوند بتوان تاثیری مضاعف از مجسمه های شهری گرفت.
البته این تاثیرگذاری پیش شرط هایی دارد و آن اینکه 50 درصد هویت یک 
مجسمه شهری به موقعیت آن در شهر بستگی دارد. در حقیقت نیمي  از تاثیر 
گذاری هنرمند بر مردم به واسطه اثرش امکان پذیر مي شود و نیمی دیگر به 
انتخاب جای مناسبی برای آن مجسمه در شهر مربوط است. موقعیت مناسب یک 
مجسمه در شهر مي تواند آن مجسمه را زنده کند و یا برعکس. مکان گزینی برای 
مجسمه های شهری، اگر از ساخت آن بیشتر و موثرتر نباشد کمتر از آن هم نیست. 
پس طراحی شهر برای نصب آثار فاخر و ماندگار شهری یک وظیفه مهم مدیریت 

شهری است که شهر را برای خلق آثار ماندگار مهیا می کند.

کوی مهدیس به شهرداری اهواز تحویل داده شد

فرایند تحویل کوی مهدیس میان شهرداری اهواز و شهرداری شهرستان 
کارون آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری در جلسه ای که با حضور 
علیرضا عالیپور معاون خدمات شهری، ممبینی شهردار منطقه 8  ، الهایی 
شهردار کارون و تنی چند از اعضای شورای شهر شهرستان کارون برگزار شد 

فرایند تحویل  کوی مهدیس آغاز شد
عالیپور در ابتدای این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از الهایی شهردار کارون 
مهدیس  کوی  تکلیف  تعیین  در  اهواز  شهرداری  با  تعامل  خصوص  در 
روحیه  دارم  سراغ  عبداهلل  کوت  شهردار  در  که  ای  روحیه  گفت:مهمترین 
مردمی و انعکاس صدای مردم در بیانات وی است و قطعا اگر نقطه نظری را  

در همین رابطه عنوان میکنند صدای مردم شهرستان کارون است. 
وی با اشاره به موضوع تقسیمات کشوری و طرح جامع تفصیلی گفت: آنچه 
که حد و مرز جغرافیایی هر واحد شهر و شهرستان را تعیین میکند مصوبه 
نیز  دولت  هیئت  تصویب  به  که  است  وزارت کشور  در  تقسیمات کشوری 
رسیده است و با توجه به این مصوبه به  صراحتا عنوان شده که مرز جغرافیایی 
دو شهرستان از ضلع شمالی پل ششم در محدوده اهواز و از عرشه پل ششم 
به سمت جنوب حوزه ی شهرستان کارون است و بر همین اساس هیچگونه 

ابهامی در موضوع کوی مهدیس وجود ندارد.
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با بیان اینکه ریشه بسیاری از نارضایتی 
هایی که در میان ساکنان آن منطقه وجود دارد در همین بالتکلیفی است، 
تصریح کرد: باید از آنچه قانون تعیین تکلیف کرده است تبعیت کرد، کما 
و  اهواز  شهرداری  میان  اخیر  سال  چند  این  در  که  نظری  اختالف  اینکه 
شهرداری کارون در خصوص  کوی مهدیس بوجود آمده، باعث ایجاد فضایی 
برای سوء استفاده برخی افرادسود جو و تخلیه حجم انبوهی از زباله  در اراضی 

کوی مهدیس و عدم امکان ارائه خدمات مطلوب به این منطقه شده است.

شهرداری الکترونیک 
امروزه با ورود به هزاره سوم و شروع عصر مجازی 
ظهور  و  تکنولوژی  نانو  حیطه  به  نهادن  قدم  با  و 
تکنولوژی اطالعات و ارتباطات، جوامع دچار تغییرات 

بنیادین و اساسی شده اند.
مرحله  در  گذاشتن  قدم  و  الکترونیک  شهر  ایجاد 
ناپذیر  انکار  فرصت  یک  نیز  اطالعات  تکنولوژی 
الکترونیکی  دسترسی  الکترونیک  شهر  است. 
شهروندان را به شهرداری ادارت دولتی، بنگاه های 
اقتصادی و کلیه خدمات شهری را به صورت شبانه 

روزی فراهم می کند.
پیام پنهان در استاندارد شهروند الکترونیکی این است 
که اگر به زودی یک شهروند الکترونیک نباشید، اساسَا 

شهروند به حساب نمی آیید. 
پاسخ به نیازهای شهروندان یکی از مهمترین وظایف 
در  الکترونیک  شهرداری  ایجاد  هاست،  شهرداری 
شمار  به  شهرها  اساسی  نیازهای  از  یکی  زمینه  این 
می آید. دولت الکترونیک در برگیرنده توسعه و بکار 
گیری زیر ساخت های اطالعاتی و همچنین تدوین و 
اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات الزم برای تسهیل 
مفهوم   است.  دیجیتالی  و  اطالعاتی  جامعه  عملکرد 
به  شهروندان  دسترسی  امکان  الکترونیک  شهرداری 
 ۲۴ صورت  به  شهرداری،  خدمات  داده  های  پایگاه 
ساعته و هفت روز هفته را فراهم می آورد که نتیجه 
ان مراجعه کمتر شهروندان به شهرداری و جلوگیری از 
بسیاری هزینه ها می باشد که شهرداری در طول سال 

متحمل آن می شود.
الکترونیکی  شهرداری  سازمانی  نمودار  ترسیم  در 
تحلیل  و  تجزیه  چگونگی  استراتژیک  بررسی  و 
بکارگیری فناوری مدرن تکنولوژی انتقال اطالعات 
در ساختار شهرداری، اولین و بنیادی ترین موضوع 
قابل  استاندارد  یک  تدوین  چگونگی  بحث  قابل 
قبول درون و برون سازمانی در بحث اعتماد سازی 

است. الکترونیکی 

نقش فضای شهری 
در نرخ ارتکاب جرائم

موضوع  این  به  حال  تابه  شاید   : شفیعی  حسن 
فکر کرده اید که چرا برخی از جرائم در شهرها بیشتر 
از سایر جرائم رخ می دهد و یا در محله ای نسبت 
به محله دیگر نوع خاصی از جرائم بیشتر دیده شده 
جرم  مرتکب  که  کسانی  سکونت  محل  است،عمدتا 
می شوند منطقه ی خاصی از شهراست؟ ویا ویژگی 

های محل زندگی بر نوع جرم تاثیرگذار است؟
ارتکاب  نرخ  بین فضای شهری،  باید گفت  پاسخ  در 
جرائم و نوع جرائم ارتکابی رابطه وجود خواهد داشت 
و ویژگی های فضایی محیطی شهر می تواند پرورش 
دهنده جرائم خاصی باشد. در کالنشهرها و شهرهای 
بزرگ که اختالف طبقاتی بین محل زندگی افراد دیده 
می شود هرچه بسمت جنوب شهر برویم نرخ بزهکاری 
افزایش می یابد و حتی بین محیط فضای شهری و 

شکل گیری شخصیت افراد رابطه وجود دارد.
گیری  شکل  و  بشری  اجتماعات  گیری  شکل  با 
شهرها، روند وقوع جرم رو به فزونی نهاد و هرچه این 
اجتماعات گسترده تر گردد دامنه وقوع جرم نیز افزون 
می گردد و لزوم مبارزه با آن و برنامه ریزی در جهت 

پیشگیری از جرم امری انکار ناپذیر و ضروری است.
بزهکاری از جمله مفاهیمی است که به شدت تحت 
های  زمینه  زمانی،  و  مکانی  های  مشخصه  تاثیر 
و  اقتصادی  ساختار  اجتماعی،  مناسبات  فرهنگی، 
و  نظم  برقراری  لزوم  دارد.  قرار  سیاسی  مالحظات 
همواره  جوامع  تمامی  در  تا  است  شده  سبب  امنیت 
رویارویی با بزهکاری مورد توجه و حائز اهمیت باشد. 
برخی زمان ها و مکان ها دارای شرایطی هستند که 

احتمال وقوع بزه در آنها زیاد است.
بزهکاران برای ارتکاب جرائم به دنبال زمان و مکان 
خطر  حداقل  که  مکانی  و  زمان  هستند،  مناسب 
دستگیری و حداکثر منافع حاصل از بزهکاری را در 

برداشته باشد.
های  مکان  و  ها  زمان  در  وضعیت  و  شرایط  تغییر 
کاهش  در  توجهی  قابل  شکل  به  تواند  می  خاص 

جرائم موثر می باشد.
به بیان دیگر محیط،  وضعیت و شرایطی که بزهکار 
فرصت مناسبی جهت ارتکاب بزه در آن بدست می 
آورد. تغییر و از بین بردن این فرصت ها و موقعیت 
سلب  وی  از  را  جرم  ارتکاب  امکان  تواند  می  ها 
نموده و یا د شوار کند و خطرات ناشی از ارتکاب بزه 
را برای مجرمان افزایش دهد. ویژگی های کالبدی 
و خصوصیات اجتماعی ؛ اقتصادی و فرهنگی حاکم 
بر برخی محدوده های شهری موجب شکل گیری 
فرصت ها و اهداف مجرمانه می شود.بدین ترتیب 
در محدوده شهرها کانون هایی شکل می گیرد که 
محدوده  با  مقایسه  در  باالتری  بسیار  جرائم  تعداد 

های دیگر دارد.
که  است  ای  صحنه  مفهوم  به  شهری  فضای 
به  آنها  در  شهری  زندگی  عمومی  های  فعالیت 
و  ها  پارک  میادین،  ها،  خیابان  پیوندد.  می  وقوع 

کوچه ها فعالیت های انسانی را شکل می دهد.
سایر  و  ها  رو  پیاده  ها،  پارک  میادین،  ها،  خیابان 
نیستند که حتما جرم  فضاهای عمومی مکان هایی 
در آن روی می دهد بلکه ساختار و نحوه طراحی آنها 
مجرمانه  های  فعالیت  بازدارندگی  موجب  تواند  می 
شده و امنیت شهری را بهبود بخشد . پس با طراحی 
مناسب و دقیق می توان از فرصت های مجرمانه که 
معلول طراحی نامناسب فضاست کاسته و درنهایت از 

وقوع جرم پیشگیری کرد.
بنابراین تاثیر گذاشتن بر عوامل محیطی و فضاهای 
شهری خیلی راحت تر از تغییر و مبارزه با ضعف های 
عبارت  به  و  است  افراد  اصالح شخصیت  و  بشری 
محیط  از  درست  استفاده  و  نامناسب  طراحی  دیگر 
می تواند عالوه بر پیشگیری از وقوع جرم، کیفیت 
از  نتیجه  در  و  بخشیده  بهبود  را  اجتماعی  زندگی 
بسیاری از جرائم جلوگیری و پیشگیری خواهد شد.

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
مشاور حقوقی اداره راه و شهرسازی

 هشتمین همایش و نمایشگاه شهرایده آل
گردهمایی شهرداران ومدیران شهری درهشتمین همایش شهرایده آل شهرداران کشور همزمان با برگزاری هشتمین همایش و 
نمایشگاه شهر ایده آل و حضور سرمایه گذاران حوزه گردشگری، برای جذب سرمایه گذاری10 لغایت 13 دی ماه برگزار می شود.

وقتی  که  است  واحدهایی  از  یکی  شهری  خدمات 
درختان  زیبای  مناظر  از  و  زنید  می  قدم  پارک  در 
نیروهای خدوم  از  تعدادی  بینیم  بریم می  لذت می 
هستند  فعالیت  مشغول  شهری  خدمات  مدیریت 
آن  از  شما  که  هستند  محیطی  تمیزی  حال  در  و 
لذت ببرید و شمایک روز شاد را درآن سپری کنید. 
توانسته  خود  کار  صحیح  اجرای  با  شهری  خدمات 

است برای شما این محیط را فراهم نماید.
معموال نیروهای خدمات شهری فعالیت های زیادی 
در طول شبانه روز انجام می دهند که در جای ، جای 

شهر می تواند نمود داشته باشد .
 فکرش را بکنید یک هفته زباله های شهری از درب 

منازل شما جمع آوری نشود …!
وای چه بر سر شهر خواهد آمد ، مطمئن باشید دیگر 
خبری از این همه لذت و زیبایی دیگر خبری نخواهد 

بود و همه از این موضوع فراری خواهند بود.
چه بیماری ها و چه خطراتی همین زباله هایی که 
خیلی از شهروندان عزیزمان به آن توجه ندارند و آن 
را در کوچه و خیابان به راحتی داخل جوی های آب 
و هرجا که بتوانند رها می کنند و باعث کلی زحمت 

برای دیگران خواهند شد.
جلب  نکته  این  به  را  شما  نظر  که  گفتم  را  ها  این 
شهروند  یک  عنوان  به  هم  شما  که  بگویم  و  کنم 
مسئول شهر هستید. باید به تمیزی شهر خود، محله 
خود،مجتمع مسکونی خود و محل کار خود اهمیت 
قائل شوید و هر گونه آالینده ای را از این مکان ها 

دور نمایید.
واحد  یک   ، ها  شهرداری  در  شهری  خدمات  واحد 
بسیار مهم و اثر گذار در آراستگی شهری است. اگر 
این واحد بخوبی نتواند کار خود را انجام دهد مطمئن 
باشید شهر دچار مشکالت زیادی در خصوص تمیزی 

و آراستگی خواهد شد .

تعیین  وظایفی  برای خدمات شهری شرح 
شده است که به برخی از این وظایف اشاره 

می کنیم :
خدمات  کیفی  و  کمی  وضعیت  شناخت  و  بررسی 

شهری
فضای  و  ها  پارک   ، بار  تره  و  میوه  میادین  شامل 
سبز ، مراکز بهداشتی عمومی شهری ، کشتارگاه ها، 
ایمنی،  و خدمات  نشانی  آتش  مراکز   ، ها  آرامستان 
بازیافت مواد زائد جامد ، جمع آوری و حمل  مراکز 
زباله، پردازش و دفع نهائی زباله ، ساماندهی صنوف 
پیراستگی  و  آراستگی  شهری،  آالینده  مشاغل  و 
خدمات  تجهیزات  و  آالت  ماشین   ، شهری  محیط 
شهری و انطباق آنها با نیازهای فعلی و آتی شهرها 
و شهروندان در شهرهای مختلف کشور با هماهنگی 

مراجع ذیربط و همکاری شهرداری ها
و  حفظ  به  مربوط  مشکالت  و  مسائل  شناخت 
آالت  ماشین  و  تجهیزات  تاسیسات،  نگهداری 
خدمات شهری موجود و نیازسنجی و امکان سنجی 
ایجاد  یا  و  تجهیزات  و  آالت  ماشین  توسعه  برای 

تاسیسات جدید با هماهنگی دستگاه های ذیربط.
منظور  به  ریزی  برنامه  و  ها  شهرداری  همکاری 

از  یک  هر  نیاز  مورد  اعتبارات  توزیع  و  تخصیص 
بخش ها و مراکز مذکور در بند فوق

بررسی و شناسائی راههای جلب مشارکت شهروندان 
و بخش های خصوصی و مردمی و هدایت و حمایت 
بهره  و  ایجاد  برای  گذاری  سرمایه  جهت  در  آنها 
آالت  ماشین  و  تجهیزات   ، تاسیسات  از  برداری 

خدمات شهری
و  اجتماعی   ، اقتصادی  عملکرد  بر  عالیه  نظارت 
فرهنگی تاسیسات، تجهیزات و ماشین آالت خدمات 
های  دستورالعمل  طریق  از  ها  شهرداری  شهری 
گزارشات  اخذ  و  شهرداریها  به  آن  ابالغ  نظارتی. 

مربوطه و تجزیه و تحلیل آنها در جهت بهبود
مشترک  استفاده  ریزی  برنامه  و  سنجی  امکان 
شهرداری های شهرهای همجوار از امکانات خدمات 
تجمیع  برای  گذاری  سیاست  و  مشترک  شهری 

امکانات موجود.
ارائه دستور العمل های اجرائی و ابالغ به شهرداری 

های ذینفع.
برای  مناسب  نقاط  تعیین  و  کالبدی  ریزی  برنامه 
ایجاد یا توسعه تاسیسات خدمات شهری و هماهنگی 
جهت سرمایه گذاری مشترک شهرداری های ذینفع

 ، ها  روش  خصوص  در  مستمر  مطالعه  و  بررسی 
آالت  ماشین  و  تجهیزات   ، فنی  دانش   ، سازوکارها 
 ، ایجاد  عرصه  در  نوین  های  فناوری  و  پیشرفته 
نگهداری و بهره برداری از تاسیسات خدمات شهری.

برنامه ریزی برای تجمیع امکانات موجود و انعکاس 
شهرداریهای  بین  الزم  های  هماهنگی  و  استفاده 

ذینفع
های  اتحادیه  ایجاد  برای  زمینه  آوردن  فراهم    
استانی و کشوری و واگذاری بخشی از وظابف دفتر 

در چارچوب اساسنامه اتحادیه ها
ارائه خطوط راهبردی در خصوص تهیه برنامه های 

بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت

توسعه و نوسازی خدمات شهری

تا  رسانیم  یاری  شهری  نظافت  امر  در  را  پاکبانان 
همیشه شهری آراسته داشته باشیم.

سازمان  دستیابی  جهت  جانبه  همه  های  حمایت 
به  شهری  خدمات  های  اتحادیه  و  ها  شرکت   ، ها 
تسهیالت ارزی و ریالی و همچنین وسایل ، ماشین 
آالت ، مواد اولیه و کاالهای مورد نیاز و سایر منابع 

پیش بینی شده در قانون
و  ها  شرکت   ، ها  سازمان  فعالیت  بر  عالیه  نظارت 
اتحادیه های خدمات شهری در جهت اجرای صحیح 
و  مصوب  های  برنامه  و  ابالغی  مقررات  و  قوانین 

ارزیابی مستمر عملکرد آنها
 ، ها  سازمان  آموزشی  نیازهای  شناسائی  و  بررسی 
شرکت ها و اتحادیه های خدمات شهری و اجرای 

دوره های مورد نیاز از طریق دفتر ذیربط
ارائه خدمات و اطالعات فنی و تخصصی به سازمان 
با  شهری  خدمات  های  اتحادیه  و  ها  شرکت   ، ها 

همکاری دفتر ذیربط 
ارزیابی  طراحی و ساماندهی سیستم های نظارت و 
پیشنهاد  و  شهری  خدمات  های  پروژه  و  ها  طرح 
استقرار آنها در شهرداری ها در تعامل و هماهنگی با 

سایر دستگاه های مرتبط
کاری  های  شیوه  و  تجارب  تدوین  و  گردآوری 
های  شهرداری  و  کشور  مختلف  های  شهرداری 
و  ها  طرح  کنترل  و  نظارت  زمینه  در  ملل  دیگر 
پروژه های خدمات شهری و اشاعه این تجارب میان 

شهرداری ها
آنها  در  ظرفیت  ایجاد  و  ها  توانمندسازی شهرداری 
برای طراحی و اجرای سیستم های هدایت و کنترل 
طرح ها و پروژه های خدمات شهری با هماهنگی و 

در تعامل با دستگاه های ذیربط
تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای طراحی ، نگهداری 
و بهره برداری ازساختما نها ، تاسیسات ، تجهیزات 
و ماشین آالت خدمات شهری با توجه به مالحظات 
اقلیمی ، اجتماعی و اقتصادی شهرها و در هماهنگی 

با سایر مراجع ذیربط

 ، معیارها  و  کلیه ضوابط  به هنگام سازی  و  بررسی 
آئین نامه ها ، دستور العمل ها و همچنین مشخصات 
فنی و اجرائی تهیه شده توسط دستگاه های اجرایی 
و  تحوالت  به  توجه  با  شهری  خدمات  زمینه  در 

نیازهای فعلی و آتی شهری.
زمینه هایی که خال  تهیه ضوابط جدید در  پیشنهاد 

آئین نامه ای احساس می شود.
ضوابط  تدوین  جلسات  و  ها  کمیسیون  در  شرکت 
شهری  خدمات  های  طرح  مشخصات  و  معیارها  و 
اجرائی  های  دستگاه  سایر  یا  و  سازمان  توسط  که 

برگزار می شود.
ارتباط مستمر با شهرداریها برای شناخت کاستی ها 
و  ساخت  نظام  ضوابط  و  قوانین  در  ها  نارسائی  و 
ساز و هدایت و کنترل طرح های خدمات شهری و 
انعکاس به دستگاههای ذیربط برای تهیه ضوابط و 

قانونمندی های جدید و مورد نیاز
 ، اجرای ضوابط  بر حسن  نظارت مستمر  و  پیگیری 
معیارها ، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به 
پروژه های خدمات شهری که توسط دستگاه های 

اجرائی ذیربط تهیه شده اند.
کمیسیون  و  ها  کمیته   ، شوراها  جلسات  در  شرکت 

های تخصصی مربوط
تشکیل گروه های مشورتی تخصصی ملی و استانی 
در راستای انجام بهینه وظایف محوله اگر شما یک 
شهری  به  قدم  یک  بردارید  زمین  روی  از  را  زباله 

آراسته نزدیک می شوید.
انسانی  نیروی  و  وظایف   ، تشکیالت  سازی  بهینه 
پیشنهاد  و  شهری  خدمات  با  مرتبط  سازمانهای 

اصالح و بهبود آن به دفاتر ذیربط در سازمان

وظایف  چارچوب  در  محوله  امور  انجام 
مربوطه

وظایف  از  برخی  به  خوبی  توجه  شهروندان  اگر 
خدمات شهری داشته باشند این واحد به جای هزینه 
توانست  می  که  هایی  زباله  آوری  جمع  برای  کرد 
باید  نشده  ولی  مدیریت شود  به خوبی  مردم  توسط 
نیروی بیشتر و به تبع آن هم هزینه بیشتری توسط 
شهرداری ها هزینه شود تا این واحد به خوبی بتواند 

کار خود را انجام دهد .
مکانیزه  های  ماشین  از  بتواند  اینکه  جای  به  مثال 
مجبور  نماید  استفاده  معابر  و  شهری  نظافت  برای 
بتواند  که  کند  استفاده  انسانی  نیروی  از  شود  می 
مکان هایی که دسترسی به آن توسط دستگاه ها 
تواند  می  امر  این  که  دهند  انجام  را  نیست  ممکن 
عالوه بر بار مالی زیادی که از شهرداری ها می گیرد 

باعث هدر رفت زمان زیادی نیز می شود .
 زیبا سازی هزینه شود بر روی جمع آوری ضایعات 
هزینه خواهد شد و در نتیجه این که شهر پیشرفت 

خوبی نخواهد داشت.
اگر هر فرد فعالیت ها، نظافت و آراستگی مکان خود 
را بر عهده بگیرد میتوان زمان تمیزی یک محله را 
از یک روز کامل به دو یا سه ساعت به اتمام رساند 
کاهش  هم  نیاز  مورد  های  تعدادنیروی  همچنین  و 

خواهد یافت.

معاون  با  اهواز  شهردار  کتانباف  منصور  نشست 
شهری  خدمات  معاونین  و  مدیران  شهری،  خدمات 
ویژه  طرح   هفته  دومین  بررسی  موضوع  با  مناطق 
خدمات رسانی به محالت  اهواز برگزار شد. در ابتدای 
کلیه ی عوامل  از  اهواز ضمن تشکر  جلسه شهردار 
اجرایی طرح ویژه خدمات رسانی به محالت، با اشاره 
به اهمیت خدمت به شهروندان اذعان کرد: باید این 
دیدگاه که ما خادم مردم هستیم در شهرداری نهادینه 
شود که خوشبختانه این نگاه در اکثریت کارکنان این 
مجموعه وجود دارد. ذات وجودی سازمان شهرداری 
اینکه زمان زیادی از  خدمت رسانی است و علیرغم 
تاسیس شهرداری ها می گذرد، اما قوانین همچنان 

به روز و قابل بهره برداری هستند.
منصور کتانباف به اجرای طرح ویژه خدمات رسانی 
این  اجرای  در  گفت:  و  کرد  اشاره  اهواز  به محالت 
طرح، خدمات مناسبی ارائه شد، اما تا نقطه ی مطلوب 
همچنان فاصله داریم. موضوع آموزش جهت ارائه ی 
کار با کیفیت، الزامی است. همه ی ما با هر سابقه و 
دانشی که داریم نیازمند بازآموزی و بروزشدن هستیم. 
باید عملکرد این طرح در این دو هفته مورد بررسی 
شدن  نهادینه  و  تجربیات  از  استفاده  با  و  گیرد  قرار 
آموزش ها، در هفته های آتی بهتر از قبل اقدام کنیم.
نهاد  مردم  های  سازمان  از  دعوت  با  اهواز  شهردار 
و سمن ها جهت مشارکت در طرح جهادی خدمت 
باالی  حجم  و  زیاد  وسعت  دلیل  به  گفت:  رسانی 
همه  اجرای  شهرداری،  محدود  امکانات  و  خدمات 

جانبه این طرح از عهده ی این سازمان بر نمی آید. 
پس باید از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و سمن ها 
بهره برد. ضمن آنکه باید از امکانات و ماشین آالت 
ارگان های دیگر نیز استفاده کرد تا بتوانیم با یک کار 
تیمی منسجم و عملیاتی در حوزه ی خدمات شهری 

به استانداردهای یک کالنشهر دست یابیم.
در ادامه کتانباف خطاب به مدیران مناطق و سازمان 
تهیه ی  به  موظف  صرفٌا  مناطق  کلیه ی  گفت:  ها 
گیری  لکه  خصوص  در  هستند.  باکیفیت  آسفالت 
نظارتی  و  اجرایی  عوامل  ی  کلیه  باید  نیز  آسفالت 

با  همچنین  بگیرند.  قرار  الزم  های  آموزش  تحت 
توجه به نزدیکی ایام نوروز، سازمان زیباسازی باید با 
رویکردی نوین اقدامات خود را در راستای زیباسازی 
المان  حجمی،  کارهای  دیواری،  نقاشی  شامل  شهر 
بازی  وسایل  ها،  پارک  مبلمان  ها،  نورپردازی  ها، 
و  ها  پرچم  به  زواید بصری، رسیدگی  رفع  کودکان، 
غیره را آغاز کند و در این مسیر از ظرفیت هنرمندان 

و دانشکده ی هنر نیز استفاده شود.
وی خطاب به مدیران سازمان های پسماند و خدمات 
موتوری نیز گفت: سازمان پسماند باید وظایف ذاتی 

خود، شامل نظارت دقیق بر فرآیند جمع آوری زباله 
انجام  را  زباله سوز و غیره  آنها، مخازن  تفکیک  ها، 
دهد و سازمان موتوری نیز باید وضعیت ماشین های 
حمل نخاله و مکان های دپوی نخاله را ساماندهی 
خودروهای  ی  کلیه  است  ضروری  همچنین  کند، 

حمل زباله به GPS مجهز باشند.
مداوم  هرس  ضرورت  بر  ادامه  در  اهواز  شهردار 
فضای سبز تاکید کرد و گفت: سازمان پارک ها برای 
کنوکارپوس و سایر گیاهان باید فرم و ابعاد مشخصی 
را تعریف و به مناطق ابالغ کند و مناطق نیز طبق 
انجام  سال  طول  در  را  هرس   ، اندازه  و  فرم  این 
دهند. ضمن آنکه این سازمان باید نظارت دقیقی بر 
خریدهای گیاه و کود مناطق از لحاظ کیفیت، کمیت 

و قیمت داشته باشد.
و  ساخت  با  قانونی  برخورد  خواستار  همچنین  وی 
سازهای غیرمجاز شد و این اقدامات را  باعت ایجاد 
نظم و قانون در شهر دانست. شهردار اهواز همچنین 
بازسازی و بهسازی همه  از مدیران مناطق خواست 
ی سرویس های بهداشتی را حداکثر تا نیمه ی دی 
و  بیلبوردها  ممیزی  و  دهند  قرار  کار  دستور  در  ماه 
زمین های چمن مصنوعی در سطح شهر نیز انجام و 
همه آنها  پالک بندی و شناسنامه دار شوند و نتیجه 

ی کلیه ی اقدامات باید مرتبًا به بنده گزارش شود.
در ادامه ی جلسه معاون خدمات شهری  نیز گزارشی 
در خصوص اقدامات انجام شده در سطح شهر طی دو 

هفته ی گذشته ارائه داد. 

انجام  از  اهواز  شهرداری  شهری  خدمات  معاون    
خبر  اهواز  بزرگ  های  پارک  روشنایی  شبکه  ترمیم 
عموما  که  اهواز  شهر  مهم  های  پارک  گفت:  و  داد 
از نظر روشنایی دچار مشکل بودند با انجام عملیاتی، 
در  موجود  مشکالت  و  تامین  آنها  کامل  روشنایی 

خصوص روشنایی این پارک ها برطرف شد.
علیرضا عالیپور افزود: این پارک ها شامل پارک ۲0 
هکتاری ربیع در منطقه یک،30 هکتاری مالیات در 
منطقه چهار، 15 هکتاری والیت و پارک ساحلی فاز 
3 کوی ملت در منطقه  سه و پارک ساحلی کیانپارس 

اهواز  شهر  مهم  های  پارک  جزو  که  دو  منطقه  در 
از نظر روشنایی مشکل  هستند، طی سالیان گذشته 
داشتند و این ایرادات بدلیل مرتفع نشدن تجمیع شده 
بودند که تمام این ایرادات رفع و شبکه روشنایی این 

پارکها ترمیم شد.
وی ادامه داد: خاموشی این پارک ها در سال های 
سرقت  همچون  هایی  زیان  و  موجب ضرر  گذشته 
عدم  و  امنی  نا  ایجاد  پارکها،  وتجهیزات  مبلمان 
د  بو  شده  شهروندان  شکایت  و  مفید  وری  بهره 
عوامل  توسط  روزی  شبانه  عملیات  یک  طی  که 

های  چراغ  و  برطرف  مشکل  این  مناطق  خدماتی 
این پارک ها نصب شد.

عالیپور گفت: با اجرای این عملیات روشنایی، چهره 
این پارکها در شب به صورت زیبایی تغییر کرده است.

همچنین  اهواز  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
تصریح کرد: حجم خرابی و ایرادات شبکه روشنایی 
در پارکها به وفور در کلیه مناطق وجود دارد و عزم 
مدیران شهرداری برای بهبود وضعیت سابق و جلب 
سایر  تدریج  به  و  گردیده  جزم  شهروندان  رضایت 

خاموشی های پارک ها نیز بر طرف می شود. 

خدمات شهری چه کارمی کند؟

شهردار اهواز:

 کارهای خدماتی با کیفیت باید به شهروندان ارائه شود

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز خبر داد:

 شبکه روشنایی پارک های بزرگ اهواز ترمیم شد

خبر
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محیط زیست  شهری

طرح زیبای برج های مسکونی
 دوستدار طبیعت در هند

نمای بیرونی این برج ها با پوشش گیاهی و درختان پوشانده شده 
است و به گونه ای طراحی شده تا به روش های گوناگون انرژی 
پاک تولید کند. »وینسن کالیبات« معمار این برج ها، آنها را به 
نام یک درخت بلند قامت در شمال ایالت کالیفرنیای آمریکا به 

نام »هیپریون« نامگذرای کرده است.
این  هند  در  طبیعت  دوستدار  مسکونی  برج های  زیبای  طرح 
برج ها شامل حدود یک هزار واحد مسکونی، فروشگاه، رستوران، 

دامداری و باغ های گل و درخت می شود.

پایداری و محیط زیست شهری - مهندسی 
شهرسازی

معماری  دارد.  ساده  تعریفی  شهری  زیست  محیط  و  پایداری 
اداره  نحوی  به  نظر  مورد  شهر  که  است  مفهوم  این  به  پایدار 
باشد، هوشمندانه ترین  از شهر  خارج  منابع  از  نیاز  بی  که  شود 
کم  دست  که  شود  ریزی  برنامه  طوری  کند،  تجربه  را  توسعه 
انرژی های  کند،  تامین  را  خود  نیاز  مورد  آب  منابع  از  بخشی 
مورد نیاز برای حیات شهر از منابع تجدید پذیر از پروژه های 
اجرایی در خود شهر تامین شود، شهری که کمترین آسیب را به 
محیط  زیست پیرامون خود بزند با اقلیم خود سازگار باشد و بیشترین 
سهم را از منابع برای نسل های آینده قائل باشد. مهندسی شهرسازی 
و در واقع هنر شهرسازی در دوران ما دیگر به معنای ساخت برج و 
میدان و اتوبان نیست. در صورتی که بودجه و منابع در اختیار باشد هر 
جای دنیا و با کمترین سواد ممکن می توان شهر را ساخت، شهرسازی 
به معنای تامین هوشمندانه و مسئوالنه همه نیازهای شهر با استفاده 

از تکنولوژی و علم و استانداردهای روز است.
باید توجه داشت که رویکرد زیست محیطی در شهرسازی امری 
اجتناب ناپذیر است. با توجه به مصرف بیش از 50 درصدی شهر 
و بناهای شهری از انرژی تولیدی و اتفاق نظر دانشمندان بر سر 
اثرات مخرب گازهای گلخانه ای باید سهم زیادی را از گرمایش 

زمین متوجه شهرسازی دانست.
برای شروع بررسی در این زمینه بهتر است معیار های مربوط به 
بازشناسیم. در مباحث شهرسازی واحد محالت  توسعه شهری را 
برای بررسی ها در نظر گرفته می شود. درواقع هر محله شاخصی 
برای نحوه مدیریت شهر به حساب خواهد آمد. بهتر است به محله 
خود نگاه کنیم و بر اساس معیارهایی که در ادامه به آن اشاره میشود 

بررسی کنیم که تا چه میزان شهر ما با معماری سبز فاصله دارد
معیار اول در زمینه انرژی است. اولین نکته در این معیار که کامال 
ایستا  انرژی خورشیدی در حالت  از  استفاده  میزان  مشهود است 
است. تا چه میزان چراغ هایی که از نور خورشید استفاده می کنند 
در محله شما وجود دارد، نحوه گرمایش و سرمایش خانه ها به چه 
صورت است، تا چه میزان در ساخت بنا و مصالح به کار رفته در آن 
سازگاری با اقلیم شهر مورد توجه بوده و سازگاری با دما و نور مد 
نظر قرار گرفته، در طول روز برای روشنایی بناها تا چه میزان از نور 
خورشید استفاده می شود، تا چه میزان از آبگرمکن های خورشیدی 
در سیستم گرمایش خانه ها استفاده شده، به طور کلی در محله 

شما تا چه میزان سازگاری با ریز اقلیم منطقه مد نظر قرار گرفته.
معیار دوم بررسی محله در المان های حمل و نقل و جابجایی است، 
سفرهای  کردن  کم  برای  راهکارهایی  زمینه  این  در  قدم  اولین 
ضروری در شهر است، تا چه میزان محل هایی برای پیاده روی و 
حرکت با دوچرخه پیش بینی شده، برای کاهش فضای پارکینگ 

اتومبیل چه برنامه ریزی انجام شده.
که  است، سوال ساده ای  منطقه  بوم  زیست  به  توجه  معیار سوم 
هر شهروند باید از خود بپرسد این است که قبل از برپایی شهر 
این منطقه دارای چه نوع زیست بوم طبیعی بوده، چه گیاهانی به 
صورت خودرو در آن رشد میکردند، آبراه های طبیعی آن کجا بوده، 
چه جانورانی این منطقه را برای سکونت انتخاب کردند، حداقل باید 
معلوم شود که شهرنشینی ما در این محله چه چیزهایی را تخریب 
برای  و  داد  را کاهش  تخریب  این  ابعاد  و چگونه می توان  کرده 
جبران ضررهایی که به زیست بوم منطقه زده ایم چاره اندیشی 
کرد، باید بدانیم میزان بارش باران در شهر چه اندازه است و مهم تر 
از آن چه برنامه ای برای مدیریت آن وجود دارد. گاهی در سال های 
پر باران شهروندان با توجه به بارندگی فراوان تصور می کنند که 
سال پیش رو با کمبود آب مواجه نخواهند بود در حالیکه چنین 

تصوری اشتباه است.
و هرچه هم  نمی شود  داری  نگه  و  باران سامان دهی  آب  زیرا 
بارندگی داشته باشیم تا زمانی که سازوکار مناسب برای هدایت 
باران جز دردسر  بارش  باشد  نداشته  آن وجود  باران و حفظ  آب 
آبگرفتگی معابر نتیجه دیگری نخواهد داشت. باید در نظر داشت 
که چه تمهیداتی برای مقابله با فرسایش منابع طبیعی در محله ما 
اندیشیده شده است. چه تالشی شده تا تنوع زیستی محله را باال 

ببریم و چشم اندازهای طبیعی را حفظ کنیم.
به طور خالصه  که  است  توسعه شهری  و  معیار چهارم طراحی 
مباحثی مانند مصالح به کار رفته در بناها، سیستم جمع آوری زباله و 
بازیافت  ، سیستم فاضالب شهری، اولویت دادن به نگه داری بناهای 
قدیمی به جای تخریب و ساخت بناهای جدید و مباحثی از این 
دست باید مورد توجه قرار گیرد. در جمع بندی موارد فوق فارغ از 
را رعایت  پایدار  توسعه  معیارهای  میزان  تا چه  اینکه محله شما 
انسان  که  کنند  توجه  باید  شهروندان  و  شهری  مدیریت  کرده، 
چاره ای جز همزیستی هوشمندانه و منصفانه با محیط زیست ندارد. 
بنابراین از مطالبه شهروندان و جهت گیری های مباحث علمی در 
دانشگاه ها در سطح خرد تا تصمیمات کالن مدیریتی، بهتر است تا 
تخریب های بیش تری صورت نگرفته بحث پایداری و سازگاری با 

محیط زیست شهری را مد نظر قرار دهند.

تازه های محیط زیست

خبر

اولین بزرگراه برقی جهان آزمایش شد

اخیراً شرکت آلمانی زیمنس و شرکت خودروسازی سوئدی اسکانیا تصمیم 
دارند بزرگراه برقی سریع السیر ))eHighway(( در جهان بسازند. این طرح 
در ابتدا به طول 2 کیلومتر در حال راه اندازی است. به گفته کالیس اریکسون 
رئیس شرکت اسکانیا، این طرح گام مهمی به سوی استفاده از انرژی تمیز 
به جای سوخت های فسیلی است که باعث آلودگی محیط زیست می شوند. 
این پروژه به لحاظ کاهش یک سوم آلودگی ناشی از مواد سوختی وسایل 

حمل ونقل بسیار حائز اهمیت است. 

موتورسیکلت های الکتریکی؛ وسایل نقلیه ای از آینده
برقی  موتورسیکلت 
طراحی    Johammer
بسیار عجیبی دارد و بیشتر 
حلزون  به  را  آن  می توان 
تشبیه نمود تا یک وسیله 
ظاهر  از  فارغ  اما  نقلیه. 
تقریبا قدیمی و کالسیک، 

این دستگاه امکانات مدرنی دارد و به جای استفاده از داشبورد، کیلومتر سرعت 
و نشان گر شارژ آن روی پنلی بر روی آینه  تعبیه گشته است.این موتورسیکلت 
الکتریکی با یک بار شارژ قادر است 200 کیلومتر مسافت را بپیماید. هدف از 
ساخت این دستگاه، کمک به کاهش ترافیک های شهری و آلودگی های ناشی 

از تردد اتومبیل ها می باشد.

راهکار تازه محققان برای کاهش آالیندگی
 موتورهای درون سوز

در هنگام استارت زدن ماشین و در مدتی که موتور ماشین درحال گرم شدن 
است، بیشترین میزان ریزذرات آالینده و دیگر گازهای سمی به هوا منتقل 
می شود. اخیرا محققان راهکاری تازه برای کاهش آالیندگی ماشین در این 
بازه زمانی ارائه کردند. محققان بر این باورند 90 درصد آلودگی تولید شده 
از ماشین ها که در 5000 متر اول حرکت ماشین و در زمانی که موتور در 
 Empa« حال گرم شدن است، اتفاق می افتد.اخیرا تیم تحقیقاتی شرکت
که  است  شده  نوینی  مایکرویوی  مبدل  توسعه  به  موفق   »Automotive
گرمای الزم خود را به جای اینکه از موتور ماشین دریافت کند، توسط یک 
فرستنده مایکروویوی تامین می کند. این فرستنده قادر است دمای الزم برای 
رسیدن به بازدهی مناسب مبدل را در کمتر از 20 ثانیه فراهم کند. انرژی الزم 

به منظور ایجاد موج های مایکروویوی توسط باتری ماشین تامین می شود.

آیت اهلل مظاهری :
محیط زیست نیازمند فرهنگسازی از دبستان تا دانشگاه 

رئیس  مظاهری  العظمی  اهلل  آیت 
دیدار  در  اصفهان  علمیه  حوزه 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان با وي، بر ضرورت فرهنگ 
سازي در زمینه محیط زیست در کلیه 

مقاطع تحصیلي تاکید نمودند.
به نقل از گزارش »پارما« در دیدار 
دکتر سید رحمان دانیالی و همراهان 
اصفهان،آیت  رئیس حوزه علمیه  با 
اهلل حسین مظاهري کار در محیط 
و حیاتي  ترین  اساسي  از  را  زیست 
و  آب  از  و  برشمردند  کارها  ترین 

محیط زیست به عنوان مهمترین مسائل استان یاد کردند.
رئیس حوزه علمیه اصفهان با یادآوری این نکته که اگر صنایع آب بر و آلوده 
کننده محیط، طی چندین دهه گذشته در اصفهان استقرار نمي یافت امروز 
وضعیت بهتري داشتیم، خشکسالي را قابل مدیریت دانسته و خواستار اجراي 

طرح هاي مؤثر در زمینه احیاي زاینده رود با استفاده از اعتبارات ملي شدند.
زیست  از وضعیت محیط  گزارشی  ارائه  با  دانیالی  دکتر  دیدار  این  آغاز  در 
تامین  آلودگي هوا،  دار دولت، شامل: کاهش  اولویت  استان در محورهاي 
حقآبه زیستگاه هاي آبي، مقابله با پدیده گرد و غبار و مدیریت پسماند، تالش 
مدیریت زیست محیطي استان در هر چهار محور را ضروري خواند و بسیج 
عمومي و عزم بین بخشي در سطح استان را الزمه برون رفت از معضالت 
سیاست های   1۴ و   12 بندهای  یادآوری  با  وی  دانست.  محیطي  زیست 
زیست محیطی نظام ابالغی از سوی مقام معظم رهبری، تحقق این سیاست 
هاي فرهنگي زیست محیطي را مستلزم ورود تخصصي روحانیت در این 
زمینه به ویژه در مناسبت هاي مذهبي خواند و خواستار حمایت معنوي این 
مرجع تقلید در زمینه توسعه فرهنگ محیط زیست و تبیین و ترویج وقف و 

نذر محیط زیستي در جامعه از سوي ایشان گردید.

اقدامات محیط زیست کرمانشاه در امدادرسانی به 
مناطق زلزله زده غرب کشور

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: همکاری در خصوص 
مکان یابی محل جمع آوری موقت نخاله های ساختمان در شهر سرپل ذهاب، 
مکان یابی و نظارت بر دفن بهداشتی الشه احشام و حیوانات تلف شده در 
مناطق زلزله شده و امحاء آبزیان تلف شده بر اثر زلزله اخیر در استخرهای 
پرورش ماهی ریجاب بخشی از مهمترین اقدام های صورت گرفته توسط 
محیط زیست در زلزله اخیر است. غالمحسین کاظمی مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان کرمانشاه در خصوص کمک رسانی محیط زیست به مردم زلزله 
زده کرمانشاه، گفت:  فراخوان سازمان های مردم نهاد جهت پاکسازی شهر 
سرپل ذهاب و مناطق زلزله زده، تشکیل جلسات مربوطه و اعزام بیش از 300 
نفر از اعضاء برای این منظور، مکان یابی و نظارت بر دفن بهداشتی الشه 
احشام و حیوانات تلف شده در مناطق زلزله شده و امحاء آبزیان تلف شده بر 
اثر زلزله اخیر در استخرهای پرورش ماهی ریجاب ، نظارت بر محل نگهداری 
انتشار  از  جلوگیری  راستای  در  کشاورزی  نباتی  آفات  دفع  سموم  انبار 
دیگری  اقدامات  نیز  بارندگی  زمان  در  محیطی  زیست  های  آلودگی 

بودند که برای کمک رسانی به مردم در مناطق زلزله زده انجام شد.
و  کل  اداره  در  بحران  مدیریت  ستاد  تشکیل  به  هم  ای  اشاره  کاظمی 
تصمیم گیری در خصوص نحوه هماهنگی و کمک رسانی به زلزله زدگان 
داشت و گفت: بازدید میدانی از شهرستان سرپل ذهاب، جمع آوری کمک 
های متفرقه همکاران استان ها و تشکل های مردم نهاد محیط زیستی 
و توزیع این اقالم در مناطق آسیب زده، جمع آوری کمک های داوطلبانه 
پرسنل و محیط بانان این اداره کل و توزیع در روستاهای اطراف مناطق 
و حوزه کاری محیط بانان نیز در راستای امدادرسانی به مردم در مناطق 

زلزله زده انجام شد.

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین عمران
 معماری محیط زیست و توسعه پایدار شهری

فناوری  و  علوم  عالی  موسسه  خداوند  یاری  به   
خوارزمی شیراز با حمایت علمی مراکزی همچون 
مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری در 
نوین  های  پژوهش  ملی  کنفرانس  اولین  حالی 
پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  معماری  عمران 
شهری را برگزار می کند که این کنفرانس اولین 
می  برگزار  علمی   سطح  این  در  که  است  بار 
رشته  که  گفت  توان  می  یقین  به  اکنون  گردد. 
های تخصصی عمران ، محیط زیست ، معماری 
فارغ  کوشش  و  رشته  این  بنیانگذاران  تالش  با 
التحصیالن و متولیان آن جایگاه خود را در میان 
سایر رشته های تخصصی بدست اورده است. در 
توسط موسسه  این کنفرانس  برگزاری  میان  این 
در  بسزایی  نقش  فناوری خوارزمی  و  علوم  عالی 
اساتید,  میان  تجربه  تبادل  و  دانش  رسانی  بروز 
متخصصین و فارغ التحصیالن این رشته ها ایفا 
می نماید و تالش میکنیم آگاهی خود را در حوزه 

های مرتبط بروز نگه دارند.
مدیران  با  دیدار  در  بارها  انقالب  فرزانه  رهبر 
احیای  و  پرداختن  ضرورت  بر  شوراها  و  شهری 
معماری اسالمی تاکید فرموده اند، لذا باید دانست: 
تاریخی  و  قدیمی  بافت  در  که  ساختمان هایی 
شهرهای ما احداث می شود، ضمن استحکام باید 
با هویت و فرهنگ دینی و اسالمی ما همخوانی و 

تطابق داشته باشد.
برنامه کنفرانس به گونه ای طراحی شده است که 
عالوه بر ارائه و مرور تازه های علمی و پژوهشی 
امکان  کنفرانس  با  مرتبط  مختلف  حوزه  در 
کنندگان  شرکت  و  اساتید  حداکثری  مشارکت 
از  و   گردد  فراهم  اندیشه  تبادل  و  ها  بحث  در 
برجسته   اساتید  و  نظران  حضور همزمان صاحب 
پانل های  اساتید جدید در  این رشته ها در کنار 

مختلف استفاده شود.
پایدار  باید گفت شاخصه های توسعه  این بین  در 
اقتصادی،  اجتماعی،  گروه:  چهار  در  می توان  را 
کرد.  بررسی  و  مطرح  زیست محیطی  و  بنیادی 

آوردن  بدست  برای  است  فرایندی  پایدار  توسعه 
و  منابع  به  نیاز  که  فعالیتی  هر  در  پایداری 
جایگزینی سریع و یکپارچه آن وجود دارد. توسعه 
اقتصادی و توسعه بشری در  پایدار در کنار رشد 
یک جامعه یا یک اقتصاد توسعه یافته، سعی در 
اقتصادی  توسعه  ورای  مستمر،  توسعه  تحصیل 
است  پایدار عنصر سازمان دهنده ای  توسعه  دارد 
می شود،  تجدیدناپذیر  منابع  پایداری  موجب  که 
بر  آینده  نسل  زندگی  برای  که  محدودی  منابع 
پایدار  توسعه  است.  ضروری  زمین  کره  روی 
برای  را  مطلوب  آینده ای  که  است  فرایندی 
شرایط  آن  در  که  می شود  متصور  بشری  جوامع 
رساندن  آسیب  بدون  منابع،  از  استفاده  و  زندگی 
حیاتی،  نظام های  ثبات  و  زیبایی  یکپارچگی،  به 
پایدار  توسعه  می سازد  برطرف  را  انسان  نیازهای 
ساختاری،  فانی  الگوهای  برای  را  هایی  حل  راه 
اجتماعی و اقتصادی توسعه ارائه می دهد تا بتواند 
طبیعی،  منابع  نابودی  همچون  مسائلی  بروز  از 
تغییرات  آلودگی،  زیستی،  سامانه های  تخریب 
آب و هوایی، افزایش بی رویه جمعیت، بی عدالتی 
و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان های حال و 
آینده جلوگیری کند. توسعه پایدار فرایندی است 

سرمایه گذاری ها،  هدایت  منابع،  از  استفاده  در 
نهادی،  تغییرات  و  فناوری  توسعه  گیری  جهت 
توسعه  باشد.  سازگار  آینده  و  حال  نیازهای  با 
تأکید شد جنبه ای  بر آن  از دهه1990  پایدار که 
و  زیست  با محیط  ارتباط  در  و  انسانی  توسعه  از 
نسل های آینده است. هدف توسعه انسانی پرورش 
قابلیت های انسانی محسوب می شود. توسعه پایدار 
به عنوان یک فرایند در حالی که الزمه بهبود و 
رفع  و  وضعیت  بهبود  اساس  است،  پیشرفت 
پیشرفته  اجتماعی و فرهنگی جوامع  کاستی های 
پیشرفت  باید موتور محرکه  و  فراهم می آورد،  را 
متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی 
در  کشورهای  بویژه  و  جوامع  تمامی  فرهنگی  و 

حال توسعه باشد.
زیر  اساسی  نیاز  پنج  به  دارد  سعی  پایدار  توسعه 
پاسخ گوید: تلفیق حفاظت و توسعه، تأمین نیازهای 
اولیه زیستی انسان، دست یابی به عدالت اجتماعی، 
یگانگی  حفظ  و  فرهنگی  تنوع  و  خودمختاری 
علوم  این  روزافزون  گسترش  و  رشد  اکولوژیکی 
در جهان معاصر، متخصصان و عالقمندان توسعه 
شهری را ناگزیر می سازد که با آخرین تجارب، یافته 
ها و دستاوردهای این رشته از دانش بشری آشنا 

شوند و در جریان آرا، افکار، نگرش ها و برنامه های 
علمی و حرفه ای همکاران خود قرار گیرند.

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین عمران ، 
معماری ، محیط زیست و توسعه پایدار شهری در 
برگیرنده ی کلیه ی محورها، مباحث و موضوع های 
مهم علمی شهری خواهد بود ، سعی خواهد شد از 
دانش، تفکر و تجارب ارزنده پژوهشگران و اساتید 
ارجمند در عرصه های مختلف هرچه بیشتر بهره 

گرفته شود.
عمران  نوین  های  پژوهش  ملی  کنفرانس  اولین 
، معماری ، محیط زیست و توسعه پایدار شهری 
از ویژگی های مهمی برخوردار است که در این 
اختصار معرفی خواهند شد. شاید  به  تنها  نوشتار 
مهمترین ویژگی این کنگره عبور از چارچوب های 
متداول همایش های علمی و نگاهی به اهدافی 
این معنی که در  به  کالن در دوردست ها است 
اکثر کنگره های علمی اهداف کالن به تبادالت 
علمی و گسترش دانش محدود میشوند در حالیکه 
گسترش  به  توجه  بر  عالوه  شیراز  کنفرانس  در 
دانش، فرهنگ سازی و تولید بستر مناسب برای 
توسعه مناسب شهری بر پایه منویات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( مهمترین هدف را تشکیل 
می دهد. این مهم مسلما حتی در مراحل ارزیابی 
اولیه و داوری تخصصی مقاالت نیز مد نظر قرار 
اعتبارات  به  پروژه های شهری  نیاز  داشت. عدم 
بسیار کالن در مقایسه با سایر طرح های فناورانه، 
به این هدف اهمیت بیشتری می بخشید. همچنین 
تالش گردید تا تمامی حلقه های زنجیره پژوهش 
گردد.  تکمیل  دانشگاه  در  تولید  و  کارآفرینی   ،
فناوری  رشد  مرکز  نظیر  دانشگاه  مراکز  برخی 
پشتیبانی  تا  کردند  آمادگی  اعالم  نیز  اطالعات 
الزم از طرح های فناورانه واجد شرایط را انجام 
دهند. عالوه بر این موارد، توجه به ظرفیت بزرگ 
به  جوان  دانشمندان  جوایز  اختصاص  و  جوانان 
دیگر  از  شهری  توسعه  زمینه  در  جوان  فناوران 

ویژگی های مهم این کنگره است.

بهره برداران  عمده  عنوان  به  شهرها  اصواًل 
طلب  را  بیشتری  منابع  مدام  زمین،  اقتصادی 
سمت  به  شهری  مراکز  از  پیوسته  و  می کنند 
حومه های شهری و از حومه ها به سمت مناطق 
در  حومه ها(  محدوده  از  )خارج  حومه ای  برون 
از  روز  به  روز  را  مردم  و  هستند  گسترش  حال 
دورتر  و  دورتر  طبیعی  عرصه های  از  و  مواهب 
شهری  برنامه ریزی  فرآیند  در  بنابراین  می کنند. 
داشت  نظر  در  را  امالک  و  ملک  بازارهای  باید 
تا تعادل الزم بین فضای ساختمان های شهری 
برقرار  طبیعی  باز  عرصه های  یا  چشم اندازها  و 
گردد. تنش و کشمکش بین رشد فضایی شهر، 
تقلیل  و  بوم سازگان ها  شمردن  محترم  لزومًا 
تضادها  جدی ترین  از  یکی  منابع،  افزون  روز 
است.تنها  داده  قرار  حاضر  قرن  بشر  فراروی  را 
توسعه  که  است  آن  بین  این  در  خوشایند  خبر 
به روندهای  بر چالش های مبتال  پایدار می تواند 
تخریب  با  مبارزه  و   ) فقر  )کاهش  فقرزدایی 
در  را  غنی تر  و شهرهای  آید  فائق  محیط زیست 
در  که  جدیدی  شرایط  و  جدید  نیروهای  تولید 
زیست محیطی  از سیاست های  پشتیبانی  راستای 
رو  این  از  رساند.  یاری  باشند  داشته  قرار  پایدار 
ارتقای سطح رفاه از طریق افزایش میزان درآمد، 

تقلیل و تضعیف محیط طبیعی را به دنبال دارد 
و  است  طبیعت  بدنه  از  بخشی  انسان،  چون  و 
و  پوشاک  و  خوراک  و  خورد  همانند  درست 
امر  این  هستند،  آن  با  ارتباط  نیازمند  سرپناه 

به نوبه خود سطح رفاه را کاهش می دهد.
برای  فضایی  نهاده،  تولید  )منبع  سه گانه  نقش 
محل  نهایت  در  و  فعالیت  و  جمعیت  استقرار 
 ) )فیزیکی  جسمی  و  عاطفی  نیازهای  تأمین 
مصرفی(،  کاالی  یک  عنوان  به  یعنی  انسان، 
با  مرتبط  رفتار  و  خط مشی  هر  دادن  سوق  با 
فرآیند  در  محوری  موضوعی  سمت  به  طبیعت 
و  راهکارها  ارائه  برای  نیازی  شهری،  توسعه 
که  می آورد  وجود  به  آمیز  ابتکار  راه حل های 
بین  پرمشقت  بعضًا  بستان های  بده  باشند  قادر 
از  بسیاری  که  را  مختلف  اولویت های  و  نیازها 
حال،  عین  در  و  اضطراری  و  ضروری  آن ها 
نیازها  این  دهند.  کاهش  همدیگرند،  مغایر 
ضعف،  دلیل  به  متضاد  و  مغایر  اولویت های  و 
روزمره  تنازع  و  فقر  سرمایه،  فناوری،  کمبود 
در  کافی  زیست محیطی  دانش  عدم  و  بقا  برای 
بر  را  فشار  بیشترین  توسعه،  حال  در  شهرهای 
رابطه  این  وارد می آورند.   و محیط زیست  مردم 
سه جانبه بین طبیعت و شهرها منشأ شکل گیری 

آینده  در  و  بوده  گذشته  در  شهرها  پیدایش  و 
فیزیکی اند  سازه های  شهرها  بود.  خواهد  نیز 
برپا شده اند.  در دل طبیعت  انسان  به دست  که 
شهرهایی خوش طرح و خوش ساخت به لحاظ 
اما در  با طبیعت هماهنگی دارند،  زیبایی شناسی 
خالل سده بیستم رابطه بین شکل ظاهری شهر 
شده  باعث  طبیعت  و  شده(  ساخته  محیط  )یا 
وجود  به  پایان ناپذیری  تنش آفرین  عوامل  است 

آیند و بحث ها بر سر طراحی شهری باال گیرد.

چالش های فراروی 
محیط زیست شهری

تضمین  برای  کامل  آمادگی  از  شهری  هیچ 
تمام  نیست.  برخوردار  آینده  در  خود  پایداری 
کاال،  مصرف  افزون  روز  رشد  به واسطه  شهرها 
شیمیایی  مواد  می دهند،  تغییر  را  اقلیمی  شرایط 
گونه های  انقراض  در  می کنند،  تولید  سمی 
منابع  و  جنگل ها  تخریب  در  و  حیات  مختلف 
جنگلی نقش فعالی دارند. از آنجایی که بسیاری 
از شهرهای شمالی و جنوب ایران در کنار دریاها 
و  آب ها  آلودگی  از  عظیمی  بخش  دارند،  قرار 
شهری  فضوالت  حاصل  دریایی  منابع  تخریب 

مشکالت  کاهش  که  شهرهایی  تعداد  است. 
بسیار  شده  گزارش  آن ها  در  زیست محیطی 
محیط زیست  به  مربوط  مشکالت  است.  اندک 
بی رویه  استفاده  هوا،  آلودگی  جمله  از  شهری، 
از منابع آب، تغییرات اقلیمی و تخریب و انهدام 
شهری،  محدوده های  نوردیدن  هم  در  با  منابع، 
سالمت، سعادت، رفاه و مشاغل شهروندان را به 
مخاطره می اندازند. شهرها از بعد زیست محیطی 
هم تهدید به شمار می آیند و هم فرصت. تهدید 
تولید،  جمعیت،  باالی  تمرکز  که  جهت  آن  از 
یک  در  خدمات  و  کاال  آب،  انرژی،  مصرف 
محیط زیست  بر  را  شدیدی  بسیار  فشار  مکان، 
می آورند.  وارد  جهانی  و  منطقه ای  و  محلی 
تخریب  در  محوری  نقش  شهرها  رو  این  از 
صنعت گرایی  پدیده  می کنند.  ایفا  محیط زیست 
به دلیل رشد شدید و استثمارگرانه تولید از همان 
را  طبیعی  حوزه های  و  منابع  شکل گیری،  بدو 
آماج تخریب و ویرانی قرار داد. این پدیده اگرچه 
جذاب  و  دیدنی  بسیار  ابنیه  و  شهرها  ساخت 
اعتقاد  به  حال  درعین  ولی  ساخت،  ممکن  را 
مکان ها،  دیگر  در  ناباورانه  ناظران  از  بسیاری 
نابودی سپرد و چشم اندازها  طبیعت را به مسلخ 

و مناظر فراوانی را به ویرانی کشید.

توسعه پایدار شهری و محیط زیست

در فرآیند برنامه ریزی شهری 
باید بازارهای ملک و امالک 

را در نظر داشت تا تعادل الزم 
بین فضای ساختمان های شهری 
و چشم اندازها یا عرصه های باز 

طبیعی برقرار گردد
 تنش و کشمکش بین رشد 

فضایی شهر، لزوماً محترم 
شمردن بوم سازگان ها و تقلیل 

روز افزون منابع، یکی از 
جدی ترین تضادها را فراروی 

بشر قرن حاضر قرار داده است
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درد دل های یک پل سیاه   
پرونده فیلم مستند پل سیاه 

از نوزدهمین جشنواره سراسری  - برنده جایزه بهترین گفتار متن و تدوین 
و  کارگردانی  بهترین  جایزه  ها،  استان  مراکز  تلویزیونی  و  رادیویی  تولیدات 
تدوین از نخستین جشنواره مستند زنده رود، جایزه بهترین تحقیق و پژوهش 
از پنجاه و ششمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان- بوشهر، جایزه بهترین 
فیلم مستند و تحقیق و پژوهش از ششمین دوره جشنواره فیلم خوزستان، برنده 
جایزه بهترین تحقیق و پژوهش از سیزدهمین دوره جشنواره منطقه ای گراش 
استان فارس کاندیدای بهترین فیلم مستند از سی و چهارمین دوره جشنواره 
بین  ویدیویی بخش  کتابخانه  در بخش  تهران، حضور  کوتاه  فیلم  المللی  بین 

الملل جشنواره فیلم فجر

مصاحبه با نویسنده و کارگردان مستند “ پل سیاه “
در ابتدا یه معرفی از خودت داشته باش؟

من ایوب مروانی پور متولد 1359 اهواز و ساکن منطقه اهواز 
قدیم-عامری- از بدو تولد تاکنون هستم. 

از سال 79 وارد انجمن سینمای جوانان اهواز شدم و یک دوره 
فیلمسازی،  گذاشتم.  سر  پشت  را  ماهه  سه  کارگردانی  فشرده 
فیلمنامه نویسی و مدیریت تولید فیلم را در عرصه فیلم کوتاه 
تا االن انجام دادم. البته هم اکنون روی کارگردانی مستند در 
زمینه ی موضوعاتی که به شهر اهواز مرتبط هستند متمرکزم، 
آنها  به  اصال  یا  شده  پرداخته  آنها  به  کمتر  که  موضوعاتی 

توجهی نشده است.
در زمینه ی مدیریت فیلم هم بیش از 40 فیلم کوتاه داستانی و 
مستند و چند مجموعه ی تلویزیونی برای شبکه های سراسری 
چون  گذاشتم  کنار  را  تولید  که  است  مدتی  ولی  دادم.  انجام 
روی  خواهم  می   ، ندارم  تولید  به  ای  عالقه  اینکه  بر  عالوه 
و  داستانی  کوتاه  فیلم   10 هم  روی  کنم.  تمرکز  فیلمسازی 
مستند ساخته ام که عالوه بر شرکت در جشنواره های استانی 

و کشوری، جوایزی را هم بدست آورده ام.

چطور شد که از سفید هاللی مسیر فیلمسازی  شما 
عوض شد ؟

یاد  ساختن  فیلم  با  را  فیلمسازی  کارگردان،  یه  گویند  می 
“سفید  ساخت  از  بوده  اینطور  که  من  برای  حداقل  گیرد.  می 
از  بیشتر  بود-  سفید  پل  تاریخچه ی  مورد  در  که   – هاللی” 
آموختم. بسیار  زیادی کسب کردم و  فیلمهایم تجربه ی  باقی 
آموخته هایی که در این کاربسیار به کارم آمد. و به همین خاطر 
نتیجه کار بسیار متفاوت تر و بهتر از فیلم قبلی شد. البته دیدن 

فیلم و مطالعه هم چاشنی کار بود، هست و خواهد بود.

در  که  داشت  شما  برای  جذابیتی  چه  سیاه  پل 
موردش فیلم ساختید ؟

را  و عظیم  باشکوه  پل  این  به  نزدیک شدن  آرزوی  بچگی  از 
داشتم اما مگر نگهبان های پل اجازه می دادند؟! قبل از شروع 
تحقیقات در مورد پل سیاه همیشه فکر می کردم برخالف پل 
یادگاری  های  از عکس  و شهرتش  محبوبیت  دامنه  که  سفید 
و  محمود  احمد  های  داستان  تا  هموطنان  حتی  و  شهروندان 
فیلمهای سینمایی قبل و بعد از انقالب کشیده شده، پل سیاه 
چه حرفی برای گفتن دارد ؟! ... اما وقتی وارد مرحله تحقیق و 
پژوهش شدم به اشتباه خودم پی بردم. پل سیاه بخاطر مهجور 
بودنش که ناشی از فضای امنیتی هست که احاطه اش کرده 
و ظاهر ساده و رنگ سیاهش تاریخ پربار و ناگفته های زیادی 
برای گفتن دارد. به نظر من حضور و نقشش در تاریخ معاصر 
کدام  وجود  این  با  خب  مهمتره.  هم  سفید  پل  از  حتی  اهواز 
فیلم سازی که وسوسه نمی شه تا برای ساخت فیلمی از این 
پل دست به کار نشه؟ بنابراین خوشحالم که برای اولین بار و 

افتخارات  از  یکی  و  بکار شدم  همکارانم دست  سایر  از  زودتر 
زندگیم نصیبم شد.

 نترسیدی که چون کار قبلیت درباره پل سفید بوده 
برای  دیگری  پل  درباره  فیلم  این  موضوع  انتخاب 

مخاطبان تکراری به نظر بیاد ؟
این مساله کاماًل طبیعیه  خیلی ها همین فکر رو می کردند و 
چون فکر می کردند  قرار است  فیلم پل سفید دیگری به اسم 
پل سیاه ببینند. جمله ای که یکی از دوستان فیلمساز در جلسه 
من  به  داشتیم  جوان(  )سینمای  انجمن  در  که  فیلم  نمایش 
گفت. اما حاصل کار با فیلم قبلی کاماًل متفاوت بود. اگر قرار 
به  کارش  دیگه  باشه  شبیه هم  فیلمساز  از یک  فیلم  دو  باشد 
نوعی تمامه ! برخالف فیلم قبل که زاویه دید اصطالحًا دانای 
کل بود در فیلم پل سیاه زاویه دید از جانب خود پل بود. یعنی 
خود پل، خودشو روایت می کرد حتی فرم و شکل کار هم با 
فیلم سفید هاللی متفاوت بود در این فیلم عالوه بر جلوه های 
رایانه ای که بر بعضی فیلمها و عکس ها انجام شد از تلفیق 
فیلم و انیمیشن هم استفاده شد که البته ناشی از کمبود منابع 
آرشیوی هم بود. در کل هدف، ساخت یک فیلم متفاوت با فیلم 

قبلی بود که خوشبختانه شد.

 روند تحقیق پروژه را چطوری پیش بردی با توجه 

به  و  نکرده  درز  چندانی  منابع  سیاه  پل  از  اینکه  به 
قول خودت مهجوره ؟

تحقیق و پژوهش در ساخت مستند حکم شالوده و بنیان یک 
به  البته  را دارند و هر چی تحقیق  کاملتر و بهتر و  ساختمان 

اندازه انجام بشه طبیعتًا تاثیر و نتیجه بهتری حاصل می شود. 
کردم.  مراجعه  جنوب  آهن  راه  به  تحقیق  مرحله  ابتدای  در 
با دقت  از پل سیاه وجود داشت که  خوشبختانه هشت پرونده 
و وسواس همه را مطالعه کردم و برخی از این اسناد و مدارک 
را در خود فیلم استفاده کردم. در مرحله بعد به سراغ کارکنان 
سالخورده  افراد  همینطور  و  آهن  راه  بازنشستگان  و  قدیمی 
منطقه عامری رفتم و با همه مصاحبه کردم. البته بیشتر شبیه 

گپ و گفت دوستانه بود.
مستند خیلی  فیلم  کلیت یک  در  تحقیق  مرحله  مصاحبه های 
باالخص  و  جنوب  آهن  راه  حیاتی هستند. خوشبختانه  و  موثر 
این مجموعه - سرکارخانم کاشانی- که  روابط عمومی سابق 
واقعًا چه در زمینه تحقیق و به خصوص در حین ساخت فیلم 
با بنده نهایت همکاری را داشتند و جا دارد که سپاسگزارشون 

باشم.

کار  این  مشکالت   و  ات  نشده  اجرا  های  ایده  از 
برایمان بگو 

فیلمساز اولین بار فیلمش را به ایده آل ترین شکل در ذهنش 
اجبار  به  و  ناچار  رسه  اجرا می  مرحله  به  وقتی  ولی  می سازد 
مجبور میشه از ایده آل های خودش دست بکشد. منم مثل هر 
آنچه   ، جاهایی  موجود  شرایط  بخاطر  شدم  مجبور  فیلمسازی 
که در ذهن داشتم را مرتب تغییر بدم. حتی شاید این مساله در 
افته. گرمای هوا، ساعات محدودی  اتفاق می  بعدیم  فیلمهای 
که ترافیک پل در عبور قطارهای مختلف ایجاد می کرد، کمبود 

بودجه و تجهیزات الزم و... از جمله مشکالت این کار بودند.

چقدر زمان گذاشتی و بازخورد فیلم چطور بوده تا االن ؟
ماه  نه  که  دو سال طول کشید  فیلم حدود  و ساخت  پژوهش 

ازین دوسال صرف تصویربرداری و تدوین فیلم شد.
ارزیابی شبکه  ! و فیلم در  بارداری  اندازه یک دوره  به  درست 
امور  ارزیابی  در  و  گرفت  قرار  استقبال  مورد  بسیار  خوزستان 
نمره  کسب  به  موفق  مرکز  سیمای  و  صدا  در  ها  شهرستان 
دوره  نهمین  در  امسال  فیلم  اینکه  ضمن  شد.   )100 از   (  82
جشنواره بین المللی سینما حقیقت حضور داشت که مانند فیلم 
قبلی – سفید هاللی- دو نقد مثبت از سوی منتقدین جشنواره 
سقف  چون  امسال  متاسفانه  شد.  نصیبش  جشنواره  سایت  در 
دقیقه   36 سیاه  پل  و  بود  دقیقه   30 ها  بیشتر جشنواره  زمانی 
البته  یابد.  حضور  دیگری  جشنواره  در  نتوانست  داشت  زمان 
برای جشنواره های خارجی هم حتمًا اقدام می کنم و امیدوارم 

که فیلم در آنجا هم دیده بشود. 

نگاهی به فیلم ))پل سیاه(( ساخته ایوب مروانی پور
* فرهاد پروین 

 اهواز را شهر پل ها می شناسند اما نخستین پل شهر مهجورترین و مظلوم ترین پل 
شهر است. پل سیاه نخستین پل راه آهن کشور که به دلیل رنگ سیاهش به این نام 
معروف شده پیش تر از پل سفید و طبعًا بسیار قبل از پل کابلی گوشه ای از اهواز را 
به گوشه ای دیگر پیوند می داد و امتداد مسیر حرکت قطارها از شمال کشور به جنوب 
بود. توسعه شهر و افزوده شدن پلی دیگر برای تردد خودروها که از قضا رنگش نقطه 
مقابل پل سیاه بود باعث شد نخستین پل شهر اهواز نه جایی بر تصاویر و نمادهای 
انگیز  از عکس های خاطره  به پس زمینه بسیاری  تبدیل  نه  باشد و  شهری داشته 
مردم شود. این پل فلزی قدیمی سیاه رنگ حاال در فیلم مستندی به همین نام ساخته 
فیلمساز جوان خوزستانی “ ایوب مروانی پور” به آنچه استحقاقش را داشته دست یافته 

و سینما دین شهر را به پل ادا کرده است.
از روایتی جذاب و  با بهره گیری  ایوب مروانی پور  فیلم مستند ))پل سیاه(( ساخته 
جسورانه توانسته فراتر از مستندهای مشابه )برای نمونه مستندی که مروانی پور خود 
سال گذشته درباره پل سفید ساخته بود( پل سیاه را موضوع بحث خود قرار دهد. فیلم 
با پرهیز از روایت سوم شخص برای ارائه اطالعات ضروری و بعضًا تاریخی و انتخاب 
روایت اول شخص ضمن حفظ فاصله با آثار مستند گزارشی که صرفًا هدفشان انتقال 
مجموعه ای اطالعات طبقه بندی شده است می کوشد پل را تبدیل به شخصیتی 
انسانی کند که همچون هر انسان دیگری خاطره دارد و درد. بسیاری از اتفاقات رفته 
بر شهر و بر خود را به چشم دیده و تعریف می کند و در این مسیر حتی عشق را نیز 
تجربه می کند. ایوب مروانی پور با همین انتخاب استراتژیک برای تغییر زاویه دید 
روایتش از سوم شخص به اول شخص در گام نخست توانسته بر تمایز کار خود را با 
آثار مشابه تأکید ورزد. همچنین استفاده از نریشنی جذاب که عالوه بر ارائه اطالعات 
اولیه مورد نیاز شخصیتی انسانی به پل می بخشد هدف کارگردان را چیزی بیش از 
ساخت مستندی گزارشی نشان می دهد که تا حد بسیاری نیز در این امر موفق است. 
کارگردان توانسته با استفاده از انیمیشن های کوتاه دو بعدی عالوه بر پر کردن خأل 
عدم وجود تصاویر آرشیوی گذشته تماشاچی را وارد ذهنیت پل نیز کند به نحوی که 
تصاویر که از رنگ های سیاه و سفید و بدون طیف های میانی ساخته شده اند انگار 
از چشم یا در ذهن شخصیت ))پل سیاه(( تصویر شده اند. در واقع این انیمیشن ها و 
تصویرسازی هایی که از نظر بصری یادآور گرافیک نوول های شهر گناه اثر فرانک 
میلر هستند می توانند تماشاچی را نیز بیشتر با پل همراه کنند و همچنان که گفته شد 

فیلم را از زاویه نگاه پل پیش ببرند. 
مروانی پور در این فیلم مستند با فاصله گرفتن از فرمت مستندهای مرسوم تلویزیونی 
جرأت و جسارت رفتن به سمت فرمی متفاوت را به خرج داده و خطر حرکت روی خط 
باریک فرم تجربی و سر و شکل خودنمایانه را به جان خریده و در نهایت اثری موفق 
تحویل می دهد که در تفاوتی آشکار با همتایانش قرار دارد. جسارت مروانی پور در این 
شکل فیلمسازی که امید می رود در آثار بعدی اش تداوم پیدا کند می تواند بسیاری 
از دیگر مستندسازان را نیز دعوت به فرا رفتن از شکل های متعارف و حاال کلیشه ای 
همیشگی کند. فیلم در مقام اثری سینمایی همان طور که فراخوانی است برای دیدن 
سازه ای فلزی و سیاه رنگ که سال هاست در دل اهواز جا خوش کرده دعوتی برای 

انواع دیگری از مستندسازی نیز هست.
 *کارشناس و مدرس سینما

فیلم مستند ))پل سیاه(( ساخته ایوب مروانی پور با بهره گیری از روایتی جذاب و جسورانه توانسته 
فراتر از مستندهای مشابه )برای نمونه مستندی که مروانی پور خود سال گذشته درباره پل سفید 

ساخته بود( پل سیاه را موضوع بحث خود قرار دهد.

نقد



چگونه خاطرات بد وحوادث ناگوار  را فراموش کنیم؟

 شنبه-25 آذرماه 1396 - شماره 39  
ایدز، با بیشترین رشد بار بیماری ها تا سال 2025اجتماعی دبیر سرویس: شهال عابدی

 محمد عباسی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن،گفت: پیش بینی می شود که بیشترین رشد 
بار بیماری ها تا سال 2025 مربوط به رشد بار ایدز در کشور باشد. 

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی از دیدگاه بنیانگذار 
انقالب اسالمی

قاَل رسوُل اهلل ـ صلَّي اهلل علیه و آله 
و سلَّم: اِنّي تارٌك فیُکُم الّثقلَیِن کتاَب 
اهللِ و عترتي و اهَل بیتي ؛ فإِنَُّهما لَْن 

یْفَتِرقا َحّتي یِرَدا َعلَي الَْحوَض.
 مقدمه

کبیر  رهبر  دیدگاه های  به  عنایت  با 
جمهوري  گذار  بنیان  و  انقالب 
خمیني  امام  حضرت  ایران  اسالمي 
نوشتار  این  در  شهروندی،  حقوق  موضوع   در  سّره(  )قدس 
مختصر، برخي از مفاهیم و مصادیق مربوط به حقوق شهروندي 
بیان می گردد. امید است در این رهگذر گامي هر چند کوچک 

در ارائه دیدگاهي امام خمیني )ره( برداشته باشیم :

1( در خصوص جوانان
به  خطاب   289 صفحه   2 جلد  صحیفه  در  )ره(  امام  حضرت 
جوانان چنین فرمودند: »شما جوانان تحصیل کرده در هر جا 
هستید وظیفه خطیري دارید: وظیفه دفاع از اسالم که به عهده 
هر فرد مسلم است، وظیفه دفاع از میهن و استقالل آن که از 
وظیفه حتمیه اسالمي است، وظیفه شناساندن اسالم بزرگ به 
جوامع بشري، چه از ناحیه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه 
از ناحیه رفتار والي مسلمین با ملت، و چه از کیفیت معامله والي 

با بیت المال مسلمین.
ها  حکومت  و  ها  رژیم  تا  را  اسالم  کنید  معرفي  باید  شماها 
بفهمند معني حکومت و پاسداري از ملت را، تا جوامع بشري 
بدانند اسالم چه نحو حکومتي مي خواهد، تا افکار غلطي که 
به واسطه عمال استعمار به جوان هاي ما تحمیل شده است ، 
تغییر کند. بکوشید و خود به احکام اسالم عمل کنید و دیگران 
را وادار به عمل کنید و پرده ي ضخیمي که کجروان بر چهره 
نوراني اسالم افکنده اند برطرف کنید. ان شا اهلل تعالي خداوند 

به شما توفیق خواهد داد«
امام )ره( در فرازي از وصیت نامه سیاسي الهي خویش فرموده 
اند: »... و از جوانان، دختران و پسران، مي خواهم که استقالل 
و آزادي و ارزشهاي انساني را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فداي 
تجمالت و عشرت ها و بي بند و باري ها و حضور در مراکز 
فحشا که از طرف غرب و عمال بي وطن به شما عرضه مي 
شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهي شما 
و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند 
استعمار و ننگ وابستگي کشیدنتان و مصرفي نمودن ملت و 
کشورتان به چیز دیگر فکر نمي کنند، و مي خواهند باین وسیله 
شما و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطالح آنان »نیمه 

وحشي« نگه دارند«

 2( در خصوص اقشار ضعيف، فقرا و مستمندان 
)ره( در صحیفه جلد 20 صفحه 340 و 341 در  امام  حضرت 
خصوص فقرا و مستمندان و ستمدیدگان جامعه و اقشار زحمت 
آزادي  بشارت  و  هدیه  »بزرگترین  فرمودند:  چنین  این  کش 
انسان از اسارت فقر و تهي دستي به شمار مي رود و بیان ین 
حقیقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسالم هیچ امتیاز 
و برتري از این جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولویتي به آنان تعلق 
نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفایي و پرورش استعدادهاي خفته 
و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم مي کند و تذکر این مطلب 
که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالي خود نباید در حکومت 
اداره کنندگان کشور اسالمي نفوذ کنند و مال  و حکمرانان و 
و ثروت خود را به بهانه فخر فروشي و مباهات قرار بدهند و 
هاي  خواسته  و  افکار  کشان،  زحمت  و  مستمندان  و  فقرا  به 
خود را تحمیل کنند، این خود بزرگترین عامل تعاون و دخالت 
ارزش  و  کریمه  اخالق  به  آنان  گریش  و  امور  در  مردم  دادن 
هاي متعالي و فرار از تملق گویي ها مي گردد و حتي بعضي 
امکاناتشان دلیل  و  اینکه تصور کنند که مال  از  را  ثروتمندان 

اعتبار آنان در پیشگاه خداست متنبه مي کند.
خالصه کالم اینکه بیان این واقعیت که در حکومت اسالمي 
بهاي بیشتر و فزونتر از آن کسي است که تقوا داشته باشد، نه 
ثروت و مال و قدرت و همه مدیران و کارگزاران و رهبران و 
روحانیون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان 
و  مرافعه  و  مراوده  و  و جلسه  نشر  بیشتر حشرو  ها  پابرهنه  و 
رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین در کنار پا برهنه ها 
بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگي 
است که نصیب اولیا شده و عماًل به شبهات و القائات خاتمه مي 
دهد که بحمداهلل در جمهوري اسالمي ایران، اساس این تفکر 

و بینش در حال پیاده شدن است«.
در این خصوص حضرت امام )ره( در وصیت نامه خود خطاب به 
مستضعفان جهان بیان داشته اند:  و شما اي مستضعفان جهان 
و اي کشورهاي اسالمي و مسلمانان جهان بپاخیزید و حق را با 
چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوي تبلیغاتي ابرقدرت ها و عّمال 
سرسپردة آنان نترسید؛ و حکام جنایتکار که دسترنج شما را به 
دشمنان شما و اسالم عزیز تسلیم مي کنند از کشور خود برانید؛ 
و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گیرید و 
همه در زیر پرچم پرافتخار اسالم مجتمع، و با دشمنان اسالم و 
محرومان جهان به دفاع برخیزید؛ و به سوي یک دولت اسالمي با 
جمهوري هاي آزاد و مستقل به پیش روید که با تحقق آن، همة 
مستکبران جهان را به جاي خود خواهید نشاند و همة مستضعفان 
روز که  آن  امید  به  رساند.  ارض خواهید  وراثت  و  امامت  به  را 

خداوند تعالي وعده فرموده است.

3( در خصوص عدالت اجتماعي )منع تبعيض(
حضرت امام در صحیفه جلد 16 صفحه 443 در خصوص منع 
تبعیض در اسالم اینچنین فرموده اند: »من مکرر اعالم کرده ام 
که در اسالم نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. 
تمام مسلمین – چه اهل سنت و چه شیعي – برادر و برابر و 
از جمله  مزیا و حقوق اسالمي هستند.  از همه  برخوردار  همه 
ایجاد  اند  شده  مرتکب  اسالم  به  بدخواهان  که  هایي  جنایت 

اختالف بین برادران سني و شیعي است. 
شیعات  این  که  دارم  تقاضا  سنت  اهل  برادران  همه  از  من 
شدیداً  متجاوزین  ندارد.  جزا  به  را  سازان  شیعه  و  محکوم  را 
از  برخورداري  امام،  نظر  از  رسند«  مي  خود  اعمال  جزي  به 
حقوق اجتماعي در جامعه براساس تابعیت کشور است و تمام 
این  در  و  برخورداراند  اجتماعي  حقوق  از  ایراني  شهروندان 
زمینه، اقلیت هاي مذهبي نیز همچون مسلمانان، از این حقوق 
برخورداراند. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعي براساس مذهب، 
در جامعه توزیع نمي شود: »هر ایراني حق دارد که مانند همه 
افراد از حقوق اجتماعي برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحي و یا 

یهودي و یا مذاهب دیگر فرق ندارد.« ادامه دارد....

تجربیات کالنشهرها

نقش گرمخانه های شهرداری در کاهش
 آسیب های اجتماعی 

گرمخانه هایی که توسط شهرداری تهران ایجاد شده تا حد زیادی از افزایش 
آسیب های اجتماعی جلوگیری کرده است.

اقدامات شهرداری تهران الگوی مناسبی برای مقابله با آسیب های اجتماعی 
است.

 اکبر شوکت عضو کانون عالی کارگران ایران گفت: علیرغم اینکه برخی 
به دنبال حفظ وضع موجود هستند اما شهرداری تهران اقدامات خوبی در 
زمینه رسیدگی به آسیب های اجتماعی در زمینه ساماندهی کارتن خواب ها 

و کودکان کار و ... انجام داده است.
گرمخانه هایی که توسط شهرداری تهران ایجاد شده تا حد زیادی از افزایش 

آسیب های اجتماعی جلوگیری کرده است.
اما وقتی  از نهادها قرار می گیرد  بودجه های کالنی در اختیاری بسیاری 
با آسیب های اجتماعی و عمل می رسد همه شانه خالی  نوبت به مقابله 

می کنند.
یا  باشد  داشته  وجود  مدیریتی  سیستم  در  نوآورانه  و  خالقانه  تفکر  باید 
حداقل اگر نوآوری نمی کنند از الگوهای موفقی همچون شهرداری تهران 

الگوبرداری کنند.

تعداد قابل توجهی از مردان و زنان آسیب دیده 
و معتاد و کارتن خواب تهران، اهالی دیگر

 شهرهای کشور هستند.
به گزارش سالمت نیوز، در گیرودار جمع آوري و ساماندهي این افراد که 
سال گذشته طي چند مرحله به اجرا درآمد اعالم شد که حدود 60درصد 
این افراد از دیگر شهرها به پایتخت آمده اند. تعدادي از آنها به شهرهاي 
خود بازگردانده شده و آنجا در موردشان تصمیم گیري شد. تهران بزرگ و 
پرجمعیت جاي خوبي براي زنان و مردان آسیب دیده و معتاد و کارتن خواب 
است تا دیده نشوند. تعدادي از این افراد هم به دلیل مشکالت اقتصادي به 
تهران کوچ مي کنند تا شاید کار و درآمدي کسب کنند. بعضي ها به صورت 
یا  شهر  پرآسیب  مناطق  در  مجبورند  و  شوند  مي  تهران  راهي  خانوادگي 
حاشیه هاي اطراف پایتخت زندگي کنند که خودش دنیایي از آسیب هاست 
تهران  عازم  تنهایي  به  هم  دیگر  برخي  کند.  مي  تهدید  را  کودکانشان  و 
مي شوند به امید شغل و درآمد بهتر که متأسفانه بعضي از این مهاجران 
اقتصادي، گرفتار آسیب هایي نیز مي شوند. هرچند تدابیري براي پیشگیري 

از آسیب دیدن این جویندگان کار و در راه ماندگان اندیشیده شده است.

مبادي ورودي تهران تحت نظارت است

پایانه هاي اتوبوس بین شهري و ایستگاه راه آهن، اصلي ترین مبادي ورودي 
معتادان و آسیب دیدگان اجتماعي به پایتخت است. در همین نقطه مي توان 

اقدامات مؤثري براي کاهش آسیب ها و پیشگیري از آنها انجام داد.
و سپس  خانه سبز  عنوان  مراکزي تحت  اندازي  راه  با  اوایل دهه 80  از   
مددکار شهر، آسیب دیدگاني که قصد ورود به تهران یا خروج از شهر را 
داشتند شناسایي شده و اقدامات الزم در موردشان انجام مي شد. این مراکز 
از دهه 90 با عنوان پایگاه خدمات اجتماعي شهرداري فعالیتشان را ادامه 
داده اند. کار اصلي این پایگاه ها شناسایي دختران و پسران کار و خیابان و 
فرار و ارجاع آنها به خانواده یا بهزیستي و البته استمرار تعامل براي رفع یا 
کاهش مشکالت است. مددکاران این پایگاه ها که در پایانه هاي غرب و 
جنوب و ایستگاه راه آهن قرار دارند توانسته اند در سال گذشته 106دختر و 

179پسر فرار و کار را شناسایي کنند. 
به عبارت بهتر سال گذشته 285دختر و پسر از سقوط به ورطه گسترده تر 
آسیب هاي اجتماعي در امان ماندند. 285دختر و پسر از احتمال تبدیل شدن 
به معتاد و کارتن خواب جان سالم به در بردند و حداقل مساوي با همین 
از  با شناسایي و جلوگیري  از دیگر سو  افراد دیگري را دچار نکردند.  عدد 
ورود دختران فرار، از احتمال تولد نوزادان معتاد و نامشروع در آینده نزدیک 

هم کاسته شده است.

در ٤٠ هزار مدرسه کشور کارگاه پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی با رویکرد جامعه محور اجرا می شود

 نادر منصورکیایی در دومین روز از در کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
با رویکرد جامعه محور اظهارداشت: در سال تحصیلی جدید راهنمای پیشگیری 

اولیه از رفتار های پرخطر در اختیار معلمان مدارس کشور قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال تحصیلی جدید راهنمای پیشگیری اولیه از رفتار های 
پرخطر در اختیار معلمان مدارس کشور قرار گرفته است و معلمان نیز در 
قالب این کتاب ها آموزش های الزم را فرا گرفته و برای استاندارد سازی 

رسالت پیشگیری اقدام می کنند.
کیایی افزود: گسترش نهضت فرهنگی و اجتماعی پیشگیری از آسیب های 
و  باشد  اداره کل می  این  اهداف  از  آموزان در کشور یکی  دانش  اجتماعی 
جشنواره جوان  سالم نیز در همین راستا در کشور برگزار می شود که در سال 

تحصیلی جدید هفتمین دوره این جشنواره برگزار خواهد شد.
وی استقرار نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان و همگانی کردن این رسالت 
خطیر را از دیگر برنامه های آموزش و پرورش در این حوزه دانست و ادامه داد: 
برنامه مددکاری اجتماعی نیز در سطح مدارس کشور دنبال می شود که بیش از 

ده کارگاه آموزشی کشوری در این زمینه برگزار شده است.
مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش 
اعتیاد، امسال  از جمله  گفت: 566 هزار معلم در زمینه رفتارهای پر خطر 

آموزش های الزم را دریافت می کنند.
باید ضمن توجه به توانمند سازی دانش آموزان توجه  اینکه  بیان  با  وی 
ویژه ای برای دانش آموزان در معرض خطر و آسیب دیده داشته باشیم 
مشارکت  پیشگیری  فرآیند  در  باید  مدرسه  نفعان  ذی  تمامی  کرد:  بیان 

کنند و برای این منظور تدوین برنامه ساالنه ضروریست.
با رویکرد جامعه محور با حضور  از آسیب های اجتماعی  کارگاه پیشگیری 
روسای ادارات مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی کشور و کارشناسان وزارت 

آموزش و پرورش در سالن امام علی )ع( ارومیه برگزارشد.

قلیان، تفریح یا مسابقه مرگ؟ 
مصرف قلیان یک روش قدیمی استعمال دخانیات 
بشمار می رود که مبدع ان به گواهی تاریخ کوبا 
کاشف  که  وقتی  میالدی   1492 سال  در  است 
تالش  ها  ماه  از  پس  کلمب،  کریستف  بزرگ، 
کوبا  به  امروز  که  ای  جزیره  کنار  در  و کوشش، 
شد  روبرو  جهانی  با  انداخت،  لنگر  است  مشهور 
و  او  داشت.  او  برای  فراوانی  های  تازگی  که 
دیدنیهای  ناشناس  جزیره  این  در  همراهانش 
جدیدی مشاهده کردند. آنها »دیدند بومی ها لوله 
ای از برگ خشک گیاهی که به هم پیچیده اند 
در دست دارند، شبیه به لوله آتش بازی که اطفال 
در عید بازی می کنند. یک سر آنرا آتش زده، و 
سر دیگر را می مکند، و دود آنرا با هوا استنشاق 
و  مستی  نوع  یک  دود،  استنشاق  این  کنند.  می 
رخوت ایجاد می کرد، و انسان خستگی را حس 
می  تاباکوس  بومیان  را  ها  لوله  این  نمود.  نمی 
اولین  اسپانی  دریانوردان  ترتیب  این  نامیدند«.به 
بار توتون را شناخته و به تقلید از بومیان بکشیدن 
نمی  فکر  هرگز  کلمب  کریستف  پرداختند.  آن 
کرد، این لوله های شبیه به اسباب بازی کودکان، 
از  زیادی  بسیار  گروه  همدم  و  نشین  هم  روزی 

مردم جهان خواهد گردید.
مصرف کنندگان قلیان به این دلیل در بین انواع 
اند  بازار به قلیان روی آورده  دخانیات موجود در 
که آن را کم خطرترین نوع مواد دخانی می دانند، 
مصرف  با  قلیان  کشیدن  آنچه  که  این  از  غافل 
کنندگان آن می کند به مراتب ناگوارتر از سیگار 

است.
قلیان  تفننی  خودشان  ادعای  به  که  آنهایی  چه 
ای  حرفه  قلیان کش  که  آنهایی  چه  کشند،  می 
آنها  بتدریج  قلیان  بدانند که مصرف  باید  هستند 
که  دهد  می  قرار  ها  بیماری  انواع  معرض  در  را 
بسیاری از آنها ممکن است زمانی آثار خود را بروز 
دهند که دیگر کار از کار گذشته و درمان قطعی 
پیری  پوست،  ندارد. چروکیدگی  وجود  آنها  برای 
زودرس، تیرگی زیر چشم و لب ها، زردی و فساد 

دندان ها از مهم ترین نشانه های ظاهری افرادی 
برنامه های روزمره  است که قلیان کشیدن جزو 

زندگی شان شده است.
قابل پیش گیری  و  مصرف دخانیات عامل مهم 
جهان  در  رس  زود  مرگ  و  ناتوانی   ، بیماری 
جهانی  بهداشت  سازمان  گزارشات  طبق  و  است 
دخانیات نیمی از مردمی که مصرف کننده کنونی 

آن هستند را عاقبت به کام مرگ خواهند کشاند
با وجود ابعاد فعلی این معضل بهداشتی،  همه گیری 
مصرف دخانیات و روند مرگ میر در اثر این همه 
برابر  آینده چندین  در سال های  گیری مشخصًا 
خواهد شد. تا جایی که دخانیات مسبب یک سوم 
 . خواهد شد  تا سال 2020  بالغین  در  میر  مرگ 
بطوری که در سال 1990 دخانیات موجب مرگ 
یک ششم از مرگ میرها میان بالغین بوده است. 
یعنی در عرض 30 سال میزان قربانیان دخانیات 

2 برابر خواهد شد.
در  جمعی  دسته  بصورت  اکثراً  قلیان  مصرف 
بسیاری از موارد در کافه ها و رستوران ها صورت 
میگیرد که شناختی از شخص قبلی استفاده کننده 
دست  در  کننده  مصرف  برای  مذبور  قلیان  از 
قلیان  مصرف  شود  می  مشاهده  بسیار  و  نیست. 
توسط دختران و پسران نوجوان )15-25ساله( که 

بدلیل عدم اطالع  به سال های قبل  آنها  نسبت 
رسانی درست و مبارزه نا صحیح با قلیان هر روزه 
بطوری که  یابد.  افزایش می  قبل  روز  نسبت  به 
خورده  سال  افراد  توسط  قبل  دهه  چند  تا  قلیان 
نظیر  توسعه  حال  در  کشورهای  های  روستا  در 
قرار  مصرف  مورد  و....  پاکستان   ، هندوستان 
 ، میان جوامع شهری  به  اکنون  ولی  می گرفت. 
جهان  های  کشور  از  بسیاری  وجوانان  نوجوانان 
کشیده شده است. معمواًل قلیان نخست به همراه 
میشود  تفننی مصرف  بصورت  دوستان   ، خانواده 
به  آور  اعتیاد  مواد  شدن  افزوده  دالیل  به  ولی 
قلیان توسط شرکت های سازنده کم کم  توتون 
فرد را به قلیان معتاد میکند و مهمتر از اعتیاد به 
قلیان میکروب ها وقارچ هایی هست که در لوله 
قلیان رشد میکنند.چون لوله قلیان مرطوب و گرم 
هست و اکثر خیلی کم مورد شست شو و میکروب 
زدایی قرار میگیرد مکان خوبی برای رشد و انتقال 
این نوع بیماریهاست. که فرد را در طول زمان به 

بیماری های بد خیم و خوشخیم مبتال می کند.
و عوامل مرتبط با توتون های میوه ای وطعم دار 
پنهان  را  اعتیاد  خوش  طعم  نقاب  پشت  در  که 
اند. یک سری باورهای نادرست و واقعیت  کرده 
درباره کشیدن قلیان وجود دارد که عبارت اند از:

تنباکوی  آنجا که  از   : اول  1(بــاور غلط 
کليه  می شود،  فيلتر  آب  طریق  از  قليان 

مواد مضر آن تصفيه می شود.
از طریق آب، مواد  تنباکو  : کشیدن  اول  واقعیت 
سرطانزای آن را تصفیه نمیکند. این دود می تواند 
به اندازه دود سیگار اثر مخرب بر روی ریه و قلب 

داشته باشد.
2(بــاور غلط دوم : استنشاق دود قليان 
دليل  همين  به  سوزاند،  نمی  را  ها  ریه 

مضر نيست.
واقعیت دوم : دود قلیان وقتی استنشاق می شود، ریه 
ها را نمی سوزاند، زیرا از طریق آبی که در پایین 
آن قرار دارد خنک می شود. با اینکه دود خنک 
سرطانزایی  مواد  حاوی  هم  هنوز  اما  شود،  می 

است که برای بدن مضر است.
قليان  کشيدن   : سوم  غلط  بــاور   )3

سالمتر از کشيدن سيگار است.
واقعیت سوم : دود قلیان به همان اندازه دود سیگار 
تولید  دود  متفاوت  طریقی  به  قلیان  است.  مضر 
میکند: دود سیگار از سوختن تنباکو ایجاد میشود، 
در حالی که دود قلیان از طریق گرم شدن تنباکویی 
که در کاسه ی باالی آن قرار دارد از طریق ذغال 
دود  یعنی  آن  نهایی  محصول  شود.  می  تولید 

یکسان است که حاوی مواد سرطانزا است.
4( بــاور غلط چهارم : کشيدن قليان به 
نيست،  اعتيادآور  سيگار  کشيدن  اندازه 

زیرا نيکوتين در خود ندارد.
واقعیت چهارم : تنباکوی قلیان هم مثل تنباکوهای 
معمولی حاوی نیکوتین است. در واقع، در یک جلسه 
60 دقیقه ای قلیان، فرد در معرض حجم دودی 100 

تا 200 مرتبه بیشتر از یک سیگار قرار میگیرد.
گياهی  تنباکوی  پنجم:  غلط  بــاور    )5
قليان سالم تر از تنباکوی معمولی است.

واقعیت پنجم : این هم مثل کشیدن سیگار گیاهی 
یا »طبیعی«، فرد را در معرض مواد سرطانزا قرار 

می دهد.                      ادامه دارد ...

سالمت روانی
با جرات می شود گفت در همه جای دنیا کسی 
خاطره ای  و  اتفاق  حال  به  تا  که  ندارد  وجود 
تجربه های  ما  همه  باشد.  نکرده  تجربه  را  بد 
ذهن  از  گوشه ای  در  که  داشته ایم  ناخوشایندی 
برای مان  آن  مرور  ازگاهی  هر  و  شده  ثبت  ما 
عذاب آور است.عده ای آن را به سرنوشت نسبت 
بازتاب رفتار  اتفاقات را  می دهند و عده ای همه 
اما چیزی که مهم است  انسان ها می دانند  خود 
نحوه نگرش و برخورد ما با خاطره های تلخ است. 
ناگوار گاهی  یادآوری و تفکر در مورد خاطرات 
ادامه  توانایی  و  انرژی  که  پیش می رود  آنجا  تا 
زندگی را از انسان سلب می کند و اینجاست که 
باالخره همه مان با این سوال روبه رو می شویم 

که با این خاطرات تلخ چه باید کرد؟ 
گذشته  یادسپاری  به  می کنند  فکر  افراد  بیشتر 
مهم  بسیار  داده اند  انجام  آن  در  که  کارهایی  و 
است. اما باید باور کنید گذشته ها گذشته و چیزی 
که مهم است امروز و آینده شماست. کاری که 
شما  آینده  در  نقشی  داده اید  انجام  گذشته  در 
حواس  تمامی  است  بهتر  پس  داشت.  نخواهد 
قرار  خود  امروز  وقایع  و  کارها  روی  بر  را  خود 
دهید و از لحظه ای که در آن هستید لذت ببرید. 
فراموش  برای  مناسب  روشهای  مقاله  این  در 
کردن حوادث و رویداد های ناگوار گذشته را بیان 

می شود.
 روش کنار آمدن با وقایع تلخ بدون 

دارو طرز فکر خود را تغيير دهيد:
کند  تمرکز  منفی  موارد  روی  بر  شما  ذهن  اگر 
در  زندگیتان  است،  افتاده  اتفاق  گذشته  در  که 
داشته  یاد  به  کرد.  خواهد  حرکت  منفی  جهتی 
باشید که زندگی شما در جهتی حرکت می کند 
خاطر  به همین  کند.  تعیین  را  آن  افکارتان  که 
است که افکار مثبت و روحیه بخش تاثیر بسیار 
بزرگی در زندگی هر فرد دارد. هر چیزی که بر 
روی آن تمرکز کنید بر روی احساسات و نحوه 
زندگی شما نیز تاثیر خواهد داشت. به جای اینکه 
قرار  منفی  افکار  روی  بر  را  خود  تمرکز  تمامی 
است  بهتر  است،  داده  رخ  گذشته  در  که  دهید 
بازیافت  بسازید.  خود  برای  جدیدی  موقعیت 
تمامی افکار خود را آغاز کنید و سعی کنید افکار 
مثبت را جایگزین افکار منفی نمایید. سعی کنید 
از جمالت مثبتی همچون “من می توانم کارهای 
خوبی انجام دهم” ، “من بسیار باهوش هستم” 
نمی تواند  چیزی  هیچ   ”  ، گذشته”  “گذشته ها   ،
جلوی رشد و موفقیت مرا بگیرد” استفاده نمایید. 
این جمالت  بیدار می شوید  از خواب  که  زمانی 
مثبت را با صدای بلند تکرار کنید. خواهید دید 

که در زمان کوتاه حس بسیار خوبی دارید.
با خودتان روراست باش

قبل از هرچیز باید با خودتان شفاف باشید و در 
مورد این موضوع به نتیجه ای روشن برسید که 
فکر کردن در مورد گذشته و مرور تجربه های تلخ 
برای تان آزار دهنده است و مثل یک سم کشنده 
در دراز مدت شما را از پا خواهد انداخت. باید از 

این وضعیت خسته شوید، خسته از غصه خوردن 
و فکر کردن و مرور تجربه های گذشته، خسته 
از احساس افسردگی و حسرت در مورد گذشته و 
بعد از این خستگی سودمند و به موقع، باید همه 
با این حس یک جا جمع  توانت را برای مقابله 
کنی. تنها به این فکر کن که همین االن درست 
همین االن دیگر نمی خواهی حسرت گذشته را 
بخورید و از داشتن حس افسردگی و ناراحتی به 

اندازه کافی خسته شده اید.
برای خودتان هدف مشخصی

 تعيين کنيد:
 یکی از مهم ترین روش ها برای فراموش کردن 
تلخ گذشته، مشخص کردن یک هدف  حوادث 
خاص برای آینده است. باید با این حقیقت آشنا 
در  بد  تجارب  یا  ناگوار  حوادث  بروز  که  باشید 
گذشته به معنای رسیدن به آخر خط نیست. شما 
پتانسیل کافی برای دسترسی به نقاط بزرگ در 
بسیار  آینده کار  در  دارید. تصور کنید  را  زندگی 
به دانشگاه رفته اید، شغل  انجام داده اید،  بزرگی 
همیشگی  رویای  به  و  کرده اید  کسب  جدیدی 
و  تصورات  به  همیشه  یافته اید.  دست  خود 
به فکر رشد و  بها دهید و  رویاهای مثبت خود 
بلند  و  مدت  کوتاه  اهداف  باشید.  آن ها  پرورش 
از  آن ها  به  رسیدن  برای  و  باشید  داشته  مدت 
برنامه ریزی های درست و مشورت افراد با تجربه 

کمک بگیرید.
بخشيدن را یاد بگيرید:

ذهنی  و  احساسی  لحاظ  از  که  مسائلی  از  یکی 
نبخشیدن  روحیه  می کند،  اذیت  را  افراد  بیشتر 
همانند  نفر  یک  به  نسبت  داشتن  کینه  است. 
نفری  اولین  حالت  این  در  است.  سم  خوردن 
ما  همه  هستید.  شما  خود  بیند  می  صدمه  که 
اما  می دهیم  انجام  خودمان  خاطر  به  را  اینکار 
نمی دانیم تنها اتفاقی که رخ می دهد نابود شدن 
احساسات و روحیه خودمان است. بهترین روش 
کسی  بخشیدن  گذشته،  کردن  فراموش  برای 
است که اشتباه و ظلمی در حق شما انجام داده 
است. اگرچه انجام اینکار در حرف آسان است اما 
اگر بتوانید اینکار را انجام دهید احساس سبکی 

عشق  روحیه  با  را  نفرت  روحیه  داشت.  خواهید 
ورزی و دوست داشتن عوض کنید. خواهید دید 
خود  می برد  نفع  عشق  این  از  که  نفری  اولین 

شما هستید.
تحت تاثير قرار دادن دیگران را 

متوقف کنيد:
آیا تا به حال برایتان پیش آمده که احساس کنید 
هیچ کس شما را درك نمی کند و هر تصمیمی 
می گیرید نمی توانید آن را عملی کنید؟ اگر پاسخ 
شما به این جواب مثبت است پس آن ها چیزی 
شما  نمی کنند.  مشاهده  می بینید  شما  که  را 
بدهکار هیچ کسی نیستید و نیاز نیست برای هر 
تصمیمی که می گیرید از دیگران اجازه بگیرید و 
تایید  بدانید. سعی کنید  نیز  رای و نظر آن ها را 
گرفتن از دیگران را فراموش کنید و به خودتان 
همه  نمی توانید  شما  بدهید.  کردن  زندگی  حق 
کار  این  دارید  نگه  راضی  را  زمین  روی  مردم 
غیر  کار  انجام  دنبال  به  پس  است.  ممکن  غیر 
ممکن نباشید. اگر بخواهید همه افراد را راضی 
امیدی  نا  می افتد  که  اتفاقی  تنها  دارید  نگه 
شماست. اصال مهم نیست که شما چقدر انسان 
افرادی  خوب و دوست داشتنی هستید، همیشه 
در اطرافتان خواهند بود که شما را دوست ندارند 
و کارهایتان را نیز تایید نمی کنند. این نیز بخشی 
از زندگی است پس به فکر خودتان باشید و از 

زندگی امروز خود نهایت لذت را ببرید.
فراموش کردن

تلویزیون  بدنه  روی  که  دکمه ای  با  کنید  سعی 
نوع  از  شما  تلویزیون  که  باشد  )یادتان  است 
کم  را  صداها  ندارد(  کنترل  و  است  قدیمی 
رنجش تان  باعث  که  صداهایی  کنید.  زیاد  و 
شما  به  خوبی  که حس  آن هایی  و  کم  را  شده 
می دهد را زیاد کنید.  می توانید رنگ صورت یا 
فیلم سینمایی  این  در  که  لباس شخصیت هایی 
آزارتان شده است را کمرنگ  خودساخته، باعث 
تصویرسازی کنید. به تدریج شخصیت ها را حذف 
با  را  آن ها  جمالت  نوع  می توانید  حتی  و  کنید 

سلیقه خود تغییر دهید.
 بعد از این که تصاویر کمرنگ و کمرنگ تر شد 

تلویزیون  خاموش  دکمه  روی  را  دست تان 
بگذارید و تمام صحنه مربوط به آن تجربه تلخ را 
برای همیشه محو کنید. انجام این تمرین را اگر 
برای چند بار انجام دهید، می تواند کمک زیادی 

به فراموشی اتفاق تلخ گذشته تان کند.
تغيير خاطرات آن طور 

که دوست دارید
و  می کنید  صحبت  تلخ  خاطره  یک  از  وقتی 
بگذارید  اشتراك  به  کسی  با  را  آن  دارید  سعی 
به  را  مشترکی  جواب  یک  آدم ها  همه  تقریبا 
از خاطره  است»  این جمله  آن  و  شما می دهند 
بد بگذر و فراموشش کن« اما در دنیای واقعیت 
وقتی صحبت از عمل وسط می آید اینکار کمی 
مشکل به نظر می رسد. فراموش کردن اتفاق تلخ 
کار خیلی سختی است اما حداقل می توانید نوع 
احساسی که نسبت به آن تجربه بد را دارید تغییر 
بدهید. وقتی خاطره ای تلخ را مرور می کنید قبل 
از هرچیز به این فکر کن که این اتفاق می تواند 
جنبه مثبتی هم برای شما داشته باشد. به دنبال 
هم  ناخوشایند  تجربه  خوب،  و  مثبت  جنبه  آن 
حس  جایگزین  را  جدید  حسی  تا  باش  داشته 

آزاردهنده سابقت کنی.
یك راهکار عملی و موثر

یک مکان دنج و راحتی را درنظر بگیرید و آنجا 
بنشینید. چشم های تان را ببندید و چند نفس عمیق 
و  کنید  توجه  پلک تان  پشت  تاریکی  به  بکشید. 
سعی کنید فضای تاریک را در مقیاسی بزرگ تر 
تصور کنید آنقدر که سیاهی همه اطراف شما را 
احاطه کند. حاال یک تلویزیون را تصور کنید که 
در مقابلتان قرار گرفته است و حتی االمکان این 
تلویزیون را قدیمی در نظرتان تجسم کنید چون 
شما در حال بازسازی اتفاقات گذشته تان هستید. 
بعد از این کار حادثه ای که باعث دلخوری شما 
شده است را در صفحه تلویزیون خلق کنید و با 
دقت به آن نگاه کنید. شخصیت هایی که هنگام 
به وجود آمدن آن حادثه تلخ وجود داشته اند را با 
جزئیات تصویرسازی کنید. صداها، رنگ ها و حتی 
قلم  از  را  کرده اید  حس  لحظه  آن  در  که  بویی 

نیندازید. بعد از این کار نوبت شماست.
پس باید بدانیم اگر بخواهید برای همیشه با افکار 
گذشته زندگی کنید هرگز پیشرفت نخواهید کرد. 
با  بخواهد  میدانی  دو  ورزشکار  کنید یک  تصور 
را  متری   10 مسیر  سنگین  پشتی  کوله  یک 
بپیماید و اول شود. این کار اصال ممکن نیست. 
فکر کردن به گذشته نیز همانند یک کوله پشتی 
سنگین است. هر چقدر محتوای این کوله پشتی 
و وزن آن زیاد باشد، راه رفتن در مسیر زندگی 
بتوانید  اینکه  برای  بود.پس  خواهد  دشوار  نیز 
این  باید  اول  کنید  پیدا  دست  خود  رویاهای  به 
کوله پشتی را دور بیندازید. افکار گذشته را رها 
کنید. به شرمندگی ها، پشیمانی ها، ناخرسندی ها، 
اشتباهات، شکست ها، قلب  شکسته و کینه سایر 
دور  را  پشتی  کوله  این  اگر  نکنید.  فکر  افراد 
بیندازید قول می دهم زندگی بهتری داشته باشید 

و برنده واقعی زندگی خود باشید. 

 پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیازمند مشارکت خانواده هاست 



 

فرهنگ دبیر سرویس: فاطمه صادقیان

خبر نگاه

 طرح شهردار مدرسه یکی از طرح های موفقی است 
اجتماعی  امور  معاونت  از سوی  پیش  از سالهای  که 

و فرهنگی شهرداری اهواز در حال برگزاری است.
با  این طرح  نیز همچون سال های گذشته  امسال   
توجه  با  آغاز شد.  انتخابات شهردار مدرسه  برگزاری 
معاون  جان  آهن  انتخابات  این  برگزاری  اهمیت  به 
اعضای  و  اهواز  شهردار  فرهنگی  و  اموراجتماعی 
متوسطه  دبیرستان  در  اهواز  شهر  اسالمی  شورای 
اول بهار حضور یافتند و ضمن نظارت بر حسن انجام 
آموزان  دانش  برای  مدرسه  شهردار  طرح  انتخابات 
امور  معاون  جان  آهن  امیر  کردند.  موفقیت  آرزوی 
به  تبریک  با  اهواز  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی 
و  اکرم )ص(  پیامبر  و والدت  مناسبت هفته وحدت 
امام جعفر صادق )ع( گفت : این توفیق را داریم که 
در هفتمین سال متوالی بتوانیم طرح شهردار مدرسه 

را در کالنشهر  اهواز اجرا کنیم . 
به  آغاز شد وتاکنون  از 18 مدرسه  این طرح  اجرای 
برنامه  طبق   . است  رسیده  سال96  در  مدرسه   250
طرح  این  مشمول  مدارس  تعداد  شده  بینی  پیش 

به500 مدرسه خواهد رسید.
در   88 سال  در  طرح  این   : گفت  ادامه  در  وی 
آغاز  اهواز  در شهرداری  و سال90  تهران  شهرداری 
شد. باتوجه به اینکه امروزه شهرداری ها تنها به فکر 
کارهای خدماتی وعمرانی نیستند و کارهای فرهنگی 
مشارکت  و  شهروندان  نشاط  و  سالمتی  راستای  در 
آنها نیز در الویت قرار دارد این طرح به اجرا در آمد. 
هیچ شهری در دنیا بدون مشارکت شهروندان موفق 
نخواهد بود به همین دلیل به سویی حرکت می کنیم 
که بتوانیم از ظرفیت های دانش آموزان و شهروندان 
در این راستا استفاده کنیم. در این طرح ما به شهردار 
مدرسه اجازه مکاتبه مستقیم با معاون فرهنگی را می 
دهیم همچنین شهردار مدرسه می تواند ماهانه یک 
در  و  باشد  داشته  شهرداری  در  منطقه  بامدیر  جلسه 

مدرسه وبه شعاع یک کیلومتری مشکالت عمرانی ، 
خدماتی و فرهنگی مدرسه را پیگیری کند.

آهن جان افزود : ما در راستای این طرح می خواهیم 
ارتباط مطلوبی با دانش آموزان برقرار کرده و دانش 
ها  خانواده  در  شهرداری  سفیران  عنوان  به  آموزان 
باشند تا از این طریق ضمن کاهش هزینه های شهر 

بتوانیم شهری زیباتر داشته باشیم.
در ادامه این مراسم ایزدی عضو شورای اسالمی شهر 
اهواز باتبریک ایام شاد و مبارک هفته وحدت گفت : 
امیدوارم باتوسل به پیامبر اعظم )ص( وائمه اطهار )ع( 
بتوانیم راه زندگی و هدایت را که آنها فرمودند بهتر 
طی کنیم و در زندگی خود و خانواده هایمان سعادت 

و خوشبختی داشته باشیم.
این   : گفت  مدرسه  شهردار  طرح  خصوص  در  وی 

معاونت  از  گذشته  سالهای  در  ابتکارش  که  کاری 
و  است  بوده  اهواز  کالنشهر  اجتماعی  و  فرهنگی 
اکنون به صورت یک کار نهادینه شده در آمده است 
مانند  شما  برای  مدرسه  یعنی  است.  ارزش  با  بسیار 
کنم  از شما خواهش می  و  است  یک شهر کوچک 
به نکته های ریز اطراف خود توجه کنید و از افرادی 
شوند  می  انتخاب  معاونین  و  شهردار  عنوان  به  که 
انتظار مطالبه گری داشته باشید. سطح انتظار خودتان 
در  که  را  اشکالی  و  ایراد  و کوچکترین  ببرید  باال  را 
پیرامون مدرسه می بینید به شهردار و معاونین منتقل 
کنید و بخواهید که مشکالت برطرف شوند. همچنین 
شهردار مدرسه از مدیران و شهرداری منطقه بخواهد 
که مشکالت را پیگیری و رفع نمایند و تنها به یک 
مکاتبه و یک بار انتقال دادن اکتفا نکنند زیرا تا کاری 

پی گیری مستمر نداشته باشد به انجام نخواهد رسید.
اهواز،  معاونت فرهنگی کالنشهر  از  پایان  در  ایزدی 
مدیر  همچنین  و  شهرداری  در  همکاران  مجموعه 

مدرسه تقدیر وتشکر کرد.
هادی قنوات عضو دیگر شورای اسالمی شهر اهواز با 
تبریک هفته وحدت از حضور در جمع دانش آموزان 

ابراز خوشحالی کرد.
ماندگی  عقب  دالیل  از  یکی   : گفت  ادامه  در  وی 
باشد که به حقوق خودمان آشنا نیستیم  این  ماشاید 
ان شاا... این طرح شهردار مدرسه باعث شود که در 
باشیم.  داشته  گری  مطالبه  شهروندان  بتوانیم  آینده 
هم  و  باشند  آشنا  خود  حقوق  با  هم  که  شهروندانی 

بدانند از مسئولین چه چیزی می خواهند.
هادی قنوات با اشاره به کمک گرفتن از طرح شهردار 
مدرسه در محله محوری گفت : می توانیم از این طرح 
در محله محوری استفاده کنیم وحداقل مسائل محله 
ای را که این شهرداران ساکن هستند پی گیری کنیم.

وی با بیان اینکه معاونت فرهنگی باید جلسات ماهانه ای 
برای شهرداران مدارس با اعضای شورای شهر برگزار کنند، 
اذعان کرد: مسائل ومشکالت محالت از طریق شهرداران 
برای حل  مدارس  و شهردارن  گیری شود  پی  مدارس 
مشکالت و مسائل شهری از جمله موضوعات بازیافتی ، 

پسماند، فرهنگ ترافیک و.... نیز به ما کمک کنند.
و  اجتماعی  امور  معاون  جان  آهن  که  است  گفتنی 
پرورشی  معاون  رفیعی  و  اهواز  شهرداری  فرهنگی 
وفرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان خوزستان 
در مراسم انتخابات طرح شهردار مدرسه ، در مدرسه 
متوسطه اول گلچهره نیز حضور پیدا کرده و در جمع 

دانش آموزان سخنرانی کردند.
و  پسماند  موضوع  با  طنز   نمایش  اجرای  پایان  در 
بود.  مراسم  این  های  بخش  جمله  از  زباله  تفکیک 
همچنین در این مراسم محصوالت چاپی فرهنگی و 

آموزشی نیز میان دانش آموزان توزیع شد.

اولین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم  مناسبت  به 
مراسم  کیهانی  محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
بزرگداشتی از سوی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 

شهرداری اهواز برپا شد.
در  عشاء  و  مغرب  نماز  از  بعد  آذرماه   9 پنجشنبه 
مسجد مهدی منتظر )عج( واقع در کیانپارس، مراسم 
بزرگداشتی به مناسبت اولین سالگرد شهادت دومین 
شهید مدافع حرم شهرداری اهواز ، حجت االسالم و 

المسلمین محمد کیهانی برگزار شد.
اجتماعی  امور  معاونت  همت  به  که  مراسم  این  در 
سردار  از  گردید  برگزار  اهواز  شهرداری  فرهنگی  و 
حاج علی اصغر گرجی زاده معاون حقوقی کل سپاه 
به  دعوت  سخنرانی  برای  اسالمی  انقالب  پاسداران 
ابوذر  حاج  بیت  اهل  مداح  مداحی  بود.  آمده  عمل 
بخش  نژادیان  چمن  آقای  خوانی  شعر  و  بیوکافی 
باقر  گری  مجری  با  که  بود  مراسم  این  از  دیگری 

تاجر برگزار شد.
در  پنجشنبه  شامگاه  زاده  گرجی  اصغر  علی  سردار 
نخستین سالگرد شهید محمد کیهانی شهید خوزستانی 
مدافع حرم اظهار کرد: در شرایط کنونی منطقه شبهات 
فراوانی مطرح است که یکی از آن ها تلقینی است که 

در خصوص مقابله با استکبار جهانی مطرح است.
وی افزود: برخی ها بر این باورند که به غیر از کنار 
آمدن با ابرقدرت های بزرگ جهان دیگر راهی نیست 
اما شهدای مدافع حرم تفکری غیر از این تفکر داشتند.
معاون حقوقی کل سپاه پاسداران ادامه داد: عده ای 
بدون این که مسأله خاک و وطن برای آن ها مطرح 
و  جنایتکار  داعش  مقابل  در  دیگری  کشور  در  باشد 
استکبار جهانی ایستادگی کردند اما باز هم برخی ها 
معتقد بودند که سوریه و عراق چه ارتباطی با ایران 

دارد.
وی ادامه داد: این شهدای واال مقام معتقد بودند که 
ما نباید بیکار بمانیم تا دشمن در خانه مقابل ما قرار 
گیرد اما در زمان جنگ با عراق این هشدار را جدی 

نگرفتیم.
اقدامات  از  بسیاری  کرد:  اظهار  زاده  گرجی  سردار 
خودش  زمان  در  که  است  گذار  تاثیر  زمانی  خوب 
انجام شود و تمام مشکالت فاجعه باری که در جهان 

ایجاد شده ناشی از کوتاهی در این زمینه است.
معاون حقوقی سپاه تصریح کرد: عده ای در کشور ما 
بر این باور بودند که داعشی که وارد ایران نشده چه 
نیازی دارد که با آن در خارج از مرزها مبارزه کنیم اما 

نمی دانستند اگر  دشمن وارد خانه شود دیگر مقابله با 
آن دشوار است.

و  پاسداران  تحمیلی  جنگ  زمان  در  کرد:  بیان  وی 
بودند  برابر دشمن  به جنگ  ایران موظف  رزمندگان 

اما برای دفاع از حرم اهل بیت )ع( هیچکس به اجبار 
به این جبهه اعزام نشد و این شهدا بودند که با اصرار 

خود را به این مناطق رساندند.
وی در ادامه گفت : آمریکا، اسرائیل، انگلیس و تمامی 
کشورهای عربی اطراف ما موجودی به نام داعش را 
را  آن ها  نظامی  مالی و تجهیزات  نظر  از  و  ساختند 

حمایت کردند اما شهدای مدافع حرم پشتیبانان این 
جنایتکاران را نیز نا امید کردند.

این شهدای مدافع حرم نظیر  بیان کرد:  زاده  گرجی 
شهید کیهانی از تمام هستی خود در این دنیا گذشتند 
و  ایثار  فرهنگ  و  ادا کرده  اسالم  به  را  دین خود  تا 

شهادت را در جهان نهادینه کنند.
از رموز موفقیت دشمنان در سوریه  وی گفت: یکی 
آن  به  )ع(  بیت  اهل  دشمنان  که  بود  این  عراق  و 
اروپایی  و  از کشورهای مختلف عربی  پیوستند و  ها 
نیرو به آن ها اضافه می شد اما با این وجود بازهم 

نتوانستند در مقابل مدافعان حرم ایستادگی کنند.
وی بیان کرد: این شهدای مدافع حرم فرهنگ ایثار و 
شهادت را در سطوح بین المللی ترویج کرده و درس 

بزرگی به دشمنان اسالم دادند.
حرم  مدافع  کرد: شهدای  تصریح  زاده  گرجی  سردار 
فرهنگی را از خود در سوریه و عراق به جای گذاشتند 
و  بوده  ماندگارترین  ایثار و شهادت  این فرهنگ  که 

مشکالت را یکی پس از دیگری برطرف می کند.
دالر  میلیاردها  جهانی  استکبار  کرد:  تصریح  وی 
به  مقاومت  جبهه  تا  کرد  هزینه  عراق  و  سوریه  در 
اهداف خود نرسد و سند این حمایت ها انبارهای پر 
از سالحی است که از نیروهای تکفیری کشف شده 

است.
پیروزی  گفت:  پاسداران  سپاه  کل  حقوقی  معاون 
رزمندگان جان برکفی مانند شهید کیهانی در سوریه 
این  بلکه  نزد  رقم  را  داعش  شکست  تنها  عراق  و 
موفقیت بزرگ پیروزی برابر استکبار جهانی بود. در این 
بزرگداشت ها بزرگترین خدمتی که می توانیم انجام 
دهیم این است که از زندگی، منش و گفتار شهدا درس 

بگیریم و نگذاریم تاریخ بار دیگر تکرار شود.
سردار گرجی زاده گفت: تاریخ نشان داده که هر قومی 
که به دشمن اطمینان کند روزی شکست خواهد خورد 

و این امر بر مسئولیت های ما در آینده می افزاید.
وی با بیان این که دنیای استکبار باید سیلی بخورد 
تا سیلی نزند گفت: قدرت ما ناشی از شهدایی است 
که فرهنگ حسینی را الگوی زندگی خود قرار داده و 

مخلصانه در برابر استکبار ایستادگی کردند.
شایان ذکر است که در این مراسم  منصور کتانباف 
از  جمعی  و  شهر  شورای  اعضای   ، اهواز  شهردار 

کارکنان شهرداری اهواز حضور داشتند.
از  کیهانی  محمد  االسالم  حجت  که  است  گفتنی 
از  بود که سال گذشته پس  اهواز  مدیران شهرداری 
با داعش به فیض  نبرد  ماهها حضور در جبهه های 

شهادت نائل آمد.    

امضای تفاهم نامه همکاری بین شهرداری 
و آموزش و پرورش

تفاهم نامه همکاری های مشترک در زمینه برگزاری 
طرح های شهردار خانواده و شهردار مدرسه در مدارس 
ابتدایی و متوسطه اول میان شهردار اهواز و مدیرکل 

آموزش و پرورش استان خوزستان منعقد شد.
شهر  مدارس  در  مشترک  های  طرح  انجام  منظور  به 
شهردار  طرح  اجرای  موضوع  با  ای  نامه  تفاهم  اهواز 
تفکیک  به  اهواز  شهر  مدارس  در  خانواده  و  مدرسه 
جنسیت در سال 97-96 به تعداد 250 مدرسه  میان 
منصور کتانباف شهردار اهواز و محمد تقی زاده مدیرکل 

آموزش و پرورش استان خوزستان منعقد گردید.
این تفاهم نامه از ابتدای آذرماه 1396 تا 15 شهریور 
و  دهی  شخصیت  آن  از  هدف  و  دارد  اعتبار   1397
روحیه  تقویت  نوجوانان،  برای  مناسب  الگوسازی 
گسترش   ، جمعی  کار  تقسیم  و  گروهی  همکاری 
نشاط و شور در فعالیت های اجتماعی و تقویت حس 
دانش  جویی  مشارکت  روحیه  و  پذیری  مسئولیت 

آموزان در سطوح مدیریت شهری است. 
گفتنی است که در این تفاهم نامه پنج ماده ای تعهدات 

هر یک از طرفین مشخص شده است.
شایان ذکر است که طرح شهردار مدرسه از سوی معاونت 
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز ، برای هفتمین 
سال در مدارس متوسطه اول شهر اهواز برگزار می شود.

 
برگزاری انتخابات طرح شهردار مدرسه

امور  معاونت  ازسوی  مدرسه  شهردار  طرح  انتخابات 
اداره  اجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز با همکاری 
مدارس  در  خوزستان  استان  پرورش  و  آموزش  کل 

مجری طرح برگزار شد.
امیر آهن جان معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار 
اهواز با اعالم برگزاری انتخابات طرح شهردار مدرسه 
گفت: انتخابات این طرح برای مشخص شدن شهردار 
در هر مدرسه از صبح امروز آغاز شد و تا سه شنبه 14 

آذرماه به نوبت در مدارس برگزار می شود.
طرح  سال  هفتمین  برای  امسال  گفت:  ادامه  در  وی 
و  اجتماعی  امور  معاونت  طرف  از  مدرسه  شهردار 
کل  اداره  مساعدت  و  همکاری  با  شهرداری  فرهنگی 
مدرسه   114 در  خوزستان  استان  پرورش  و  آموزش 
دانش  طرح  این  در  شود.  می  برگزار  اول  متوسطه 
معین  که  مدتی  در  به شهردار شدن  آموزان عالقمند 
شده در مدرسه خود تبلیغات انجام می دهند و پس از 
آن در روز رای گیری دانش آموزان با رای مستقیم خود 
شهردار مدرسه را تعیین می کنند. شهردار مدرسه پس 
از پایان رای گیری و اعالم نتایج ،سه معاون فرهنگی 
و اجتماعی ، خدمات شهری و حمل و نقل و ترافیک 
را مشخص می کند تا طبق وظایف از پیش تعیین شده 

شهردار را در رسیدگی به امور مدرسه یاری کنند.
در  اهواز  شهرداری  وفرهنگی  اجتماعی  امور  معاون 
از  هدف  گفت:  طرح  این  برگزاری  از  هدف  خصوص 
برگزاری این طرح شخصیت دهی و الگوسازی مناسب 
برای نوجوانان، تقویت روحیه همکاری گروهی و تقسیم 
های  فعالیت  در  شور  و  نشاط  گسترش   ، جمعی  کار 
اجتماعی و تقویت حس مسئولیت پذیری و ... است .  

شایان ذکر است که انتخابات طرح شهردار مدرسه از 
صبح امروز با حضور اعضای شورای شهر و مدیرانی از 

شهرداری اهواز در مدارس مجری طرح آغاز شد.

جشنواره ساخت بازی های رایانه ای در 
اصفهان برگزار می شود

اصفهان  شهرداری  شهروندی  فرهنگ  کمیته  دبیر 
و  ای  رایانه  های  بازی  ساخت  جشنواره  برگزاری  از 

اندرویدی با موضوع های شهروندی خبر داد.
با  همزمان  جشنواره  این  اینکه  بیان  با  امامی  سعید 
های  فناوری  المللی  بین  جشنواره  نخستین  برگزاری 
در  روز    3 مدت  به  ماه  مرداد   13 از  شهری  نوین 
خواهد  برپا  اصفهان  المللی  بین  های  نمایشگاه  محل 
در  توانمند  شهروندان  که  مسابقه  این  در  گفت:  شد 
خصوص  ساخت بازی های رایانه ای حضور خواهند 
داشت با ساخت یک بازی رایانه ای یا اندرویدی جذاب 
و  بازیافت، حمل  همچون  شهروندی  های  موضوع  با 
نقل عمومی، عابر پیاده، محیط زیست و… به رقابت 

خواهند پرداخت.
در  نیز  ایران  موفق  و  تجربه  با  بازی سازان  افزود:  وی 
این جشنواره حضور خواهند داشت تا با ارائه تجربیات 
در ساخت محصول  را  آنان  کنندگان،  به شرکت  خود 

خوب یاری رسانند.
اصفهان  شهرداری  شهروندی  فرهنگ  کمیته  دبیر 
بازی های رایانه ای  را رسانه  ای نوین  در انتقال پیام ها 
و فرهنگ سازی عنوان کرد و گفت: 100 میلیون ریال 
گرفته  نظر  در  جشنواره   این  برتر  نفرات  برای  جایزه 
شده است. امامی با بیان اینکه شرکت در این جشنواره 
برای عموم آزاد است خاطر نشان کرد: ثبت نام در این 
رویداد در قالب یک تیم 3 تا 5 نفره انجام خواهد شد که 
عالقه مندان برای شرکت در این مسابقه  از 15 تیرماه 
www.gameevent.به سایت با مراجعه  توانند  می 

ir ثبت نام کنند.
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شهرداری اهواز در محل این معاونت برگزار شد.

در این نشست صمیمانه  جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان عرصه تئاتر و نمایش حضور داشتند و مهمترین 
مشکالت رونق و پیشرفت تئاتر در شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت.

گرامیداشت میالد پیامبر)ص( با برگزاري جشن هاي 
»رسول مهرباني« و برنامه های فرهنگی متنوع

اجتماعي و فرهنگي  امور  از سوي معاونت  جشن هاي رسول مهرباني 
و  ها  پارک  در  )ص(  پیامبراکرم  میالد  مناسبت  به  اهواز  شهرداري 

بوستان هاي شهر اهواز برگزار مي شود.
در  اهواز  شهردار  فرهنگي  و  اجتماعي  امور  معاون  جان  آهن  امیر   
مناسبت  به  گفت:  مهرباني«  »رسول  هاي  جشن  برگزاري  خصوص 
مصطفي  محمد  حضرت  اکرم  پیامبر  میالد  سعادت  با  و  مبارک  ایام 
ساعت  دو شب  مدت  به  را  هایي  جشن  )ع(  جعفرصادق  امام  و  )ص( 
19/30 در پارک ها و بوستان هاي مناطق هشتگانه شهر اهواز برگزار 

خواهیم کرد.
وي افزود: جشن رسول مهرباني در منطقه یک 15 آذرماه در پارک شهید 
سردار هاشمي برگزار  مي شود.  در منطقه دو، سه و چهار نیز این جشن 
ها 14 آذرماه به ترتیب در بوستان 42 هکتاري جنب پل طبیعت ، منطقه 
زیتون و پارک میثاق برگزار خواهند شد. منطقه پنج شهرداري این جشن  را 
15 آذرماه در پارک کاویان و منطقه شش جشن »رسول مهرباني« را 14 

آذرماه در منطقه عین دو برگزار خواهد نمود.
آهن جان در ادامه گفت: 15 آذرماه منطقه هفت جشن میالد پیامبر را در 
پارک کوهساران و 14 آذرماه منطقه هشت این جشن را در کوي مهدیس 

برگزار خواهد نمود.
وي در خصوص محتواي این جشن ها گفت:قرائت قرآن ، اجراي تواشیح 
و ابتهال خواني ، نمایش تئاتر ، مولودي خواني ، سخنراني با موضوع سیره 
امام جعفرصادق)ع( ، مسابقه آموزش شهروندي  و اخالق پیامبر)ص( و 
و ... از جمله بخش هاي این جشن ها خواهد بود. همچنین در حاشیه 
برگزاري این جشن ها ایستگاه هاي نقاشي ، فرهنگي ، سالمت ، آموزش 

شهروندي و پذیرایي نیز مستقر خواهند شد.
آهن جان همچنین به برگزاري جشن هاي مشارکتي اشاره کرد و گفت: 
عالوه بر جشن هایي که با همکاري معاونت هاي اموراجتماعي و فرهنگي 
در مساجد  به صورت مشارکتي  نیز  برگزار مي شود جشن هایي  مناطق 
مختلف شهر اهواز از جمله  مسجد امام خمینی )ره( ، مسجد شهید بهشتی، 
به  نیز  برگزار مي شود. همچنین جشنی  و...  امام جعفرصادق)ع(  مسجد 

همین مناسبت با همکاری ومشارکت حسینیه ثارا... برگزار خواهد کرد.
معاون فرهنگي شهردار اهواز در ادامه به فضاسازي شهر اهواز اشاره کرد 
و افزود: با توجه به فرارسیدن ایام مبارک میالد پیامبر)ص( به منظور زیبا 
سازي سطح شهر و ایجاد فضاي شاد و با نشاط ، معابر و میادین اصلي 
شهر با ریسه هاي رنگي و بنرهایي در خصوص هفته وحدت و عید میالد 

پیامبر)ص( آراسته شد. 
منطقه  دو  در  خانوادگی  روی  پیاده  همایش  برگزاری  از  خبر  جان  آهن 
پیامبر )ص( و هفته وحدت  به مناسبت میالد  اهواز داد وگفت:  از شهر 
دو همایش پیاده روی خانوادگی نیز برگزار می شود. یکی از این پیاده 
روی ها روز پنج شنبه ساعت 7:30 در منطقه کوی آل صافی حد فاصل 
جمعه  روز  دیگری  و  شود  می  برگزار  صافی  آل  مسجد  تا  یخ  کارخانه 
ساعت 7:30 از پیچ میدان تا مسجد شهدای حصیرآباد برگزار خواهد شد.
وي در پایان گفت: تمام تالش من و همکارانم در معاونت فرهنگي این 
است که ضمن پاسداشت ایام مبارک میالد پیامبر اکرم حضرت محمد)ص( 
و امام جعفر صادق)ع( ، فضاي شاد و بانشاطي را براي شهروندان اهوازي 

فراهم کنیم.

 اجرای مانور “مشاغل مزاحم” در اصفهان
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان از اجرای مانور شهروندی 
با موضوع مشاغل مزاحم خبر داد و گفت: در این مانور که از 14 شهریور  به 
مدت چهار روز  در سطح شهر اجرا می شود آسیب هایی که برخی از مشاغل 
بر زندگی  شهروندان و کالبد شهر می گذارد، در دید  عموم قرار می گیرد.

سعید امامی با بیان اینکه این مانور شهری با همکاری سازمان میادین و 
ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان اجرا خواهد شد تصریح کرد: 
در این مانور که در نوع خود کم نظیر و تاثیر گذار است، بیش از 100 نفر از 
هنرمندان اصفهانی با حمل سازه های همراه برد پیام های  شهروندی را به 

شهروندان انتقال می دهند.
وی این پیام ها را شامل آثار مخربی از وجود برخی مشاغل، دربافت های 
مسکونی  و محالت عنوان و تصریح کرد: در  مانور” مشاغل مزاحم”  پیامد 
های ناشی از عدم ساماندهی برخی از مشاغل  که موجب  ایجاد  پیامد های 
زیست محیطی، آلودگی های صوتی، ایجاد ترافیک، ایجاد بوی نامطبوع 
و… می شود به شهروندان آموزش داده می شود تا با آشنایی شهروندان با 

حقوق خود و مطالبه گری، موجب ساماندهی مشاغل مزاحم گردد.
معضالت  از  یکی  اصفهان،   شهرداری  شهروندی  فرهنگ  دبیرکمیته 
این  بر  کرد:  نشان  خاطر  و  برشمرد  مزاحم  مشاغل  وجود  را  شهرها  
اساس این دبیر خانه  فرهنگ سازی مطالبه عمومی برای ساماندهی این 
گونه مشاغل را در دستور کار خود قرار داده است به طوریکه عالوه بر 
اختصاص300 تابلوی تبلیغات شهری تعدادی فیلم کوتاه نیز با موضوع 

تولید شده است که در شبکه های مجازی انتشار می یابد.

آهن جان در انتخابات طرح شهردار مدرسه : 

هیچ شهری در دنیا 
بدون مشارکت شهروندان به توسعه نمی رسد

برگزاری مراسم بزرگداشت اولین سالگرد 
شهادت شهید مدافع حرم محمد کیهانی
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 طرح خدمت رسانی ویژه به 8 محله از 8 منطقه شهر اهواز  خدمت جهادی دبیر سرویس: اداره رسانه

این طرح به دستور منصور کتانباف شهردار اهواز تحت شعار خدمت جهادی و با هدف  ارائه خدمات اولیه شهری و پاکیزگی محل سکونت و 
تردد شهروندان و رسیدگی به وضعیت ظاهری محالت در روز های پنجشنبه و جمعه هر هفته بصورت کلی و در هر محله از سطح نواحی 
منطقه  درحال اجراست.

 اجرای طرح هر جمعه یک محله 
خوب در منطقه دو

خدمت  طرح  آغاز  از  که  ای  هفته  سه  طی 
رسانی ویژه به محالت شهر اهواز می گذرد با 
خدمات  آسفالت،  عمران،  های  اکیپ  تالش 
آراستگی،  پاکسازی،  هدف  با  اجرائیات  و 
نازیبایی های  موانع،  رفع  شهر،  زیباسازی 
شهری  خدمات  محیطی،  زیست  و  بصری 
این منطقه  اقدام به جانمایی و نصب گاری 
و  روها  پیاده  شستشوی  زباله،  سطل  و  فان 
آمیزی  رنگ  جداول،  آمیزی  رنگ  دیوارها، 
دیوارها، ترمیم پیاده روها، پاکسازی گسترده 
معابر و زمین های خالی، ترمیم و لکه گیری 
آوری  جمع  نخاله،  آوری  جمع  آسفالت، 
درب  سازی  همسطح  و  فرسوده  تابلوهای 
منهول در منطقه الحدید منازل سپاه و محله 

کیانشهر در منطقه دو انجام گرفت.

 اجرای طرح ویژه خدمات رسانی 
محله به محله در منطقه یک

منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  گفت:  منطقه  مدیر  محمدی  بابک  یک 
میان  عمومي  نظافت  فرهنگ  ترویج  راستاي 
شهروندان برنامه ویژه خدمات رسانی در این 

منطقه برگزار شد
انجام  اقدامات  به  اشاره  با  اوندی  محمدی 
پاکسازی  افزود: عملیات  برنامه   این  شده در 
مرکزی  هسته  های  گذرگاه  و  معابر  گسترده 
در  شهري  هاي  المان  شستشوي  و  شهر 
عمومی  بهداشت  ارتقاء  و  پاکیزگی  راستای 
توسط  ویژه  به صورت  منطقه  در سطح  شهر 
نیرو های  خدماتی شهرداري منطقه یک اجرا 

شد.
وی گفت: در طول سه هفته ای که از اجرای 
: مرکز  تا کنون محالت  این طرح می گذرد 
شریعتی  وخ  رضوی  و  طالقانی  خ  بین  شهر، 
اسالمی  جمهوری  کوی  بهبهانی،  ا...  آیت  و 
خیابان فاطمی زاده و ابوذر غربی تحت پوشش 

این طرح قرار گرفتند.

 طرح خدمت رسانی ویژه
 به محالت شهر اجرا می شود

مجتبی یوسفی مدیر منطقه ‘گفت: با توجه به آغاز طرح 
خدمت رسانی و رسیدگی گسترده به 8 محله از 8 منطقه 
شدن  اجرائی  و  اهواز  شهردار  دستور  به  اهواز  شهری 
جمع  عملیات  منطقه3,  سطح  در  اخیر  هفته  سه  در  آن 
آوری ضایعات ساختمانی رها شده در اراضی خالی پشت 
دانشگاه و همچنین معابر شهرک بهلول که باعث ایجاد 
چهره نامطلوب در محل زندگی شهروندان و بوجود آمدن 

خطراتی برای سالمت افراد می شد انجام شد.
همچنین این عملیات که شامل اقداماتی از جمله احداث 
 70 نیرو,  کوی  اصلی  خیابان  در  مخزن  جایگاه  عدد   8
فرسوده,  جداول  آمیزی  رنگ  متر   70, جدولکاری  متر 
18سرویس خاکبرداری , بیش از 2000 مترمربع تسطیح 
زمین خالی کوی نیرو, برقراری روشنایی پارک منازل بیمه 
شهدای  تصاویر  تابلو  آمیزی  رنگ  نیرو,  کوی  و  سپاه  و 
معظم در آیلند میانی کوی نیرو, هرس بیش از150 اصله 
بیمه,  و  نیرو  پارک های کوی  در  برهان  و  کانوکارپوس 
آیلند وسط کوی 17 شهریور و جمع آوری  هرس مسیر 
25 سرویس هرس از سطح پارک های ناحیه,برگ کشی 
نخاله  سرویس  آوری6  ها,جمع  پارک  کلی  پاکسازی  و 

ساختمانی و.... انجام شد.

 اجرای طرح خدمت
 رسانی ویژه  به محالت شهر

 به دستور شهردار اهواز  در طول سه هفته ای که 
از اجرای طرح خدمت رسانی ویژه به محالت شهر 
نخاله  و  پاکسازی  به  اقدام  منطقه  این  گذرد  می 
نصب  و  جداول  آمیزی  رنگ  و  ترمیم   ، برداری 
دو پایه روشنایی در بلوار 60 متری و بهسازی دو 
برق وهمچنین  نیلوفر و شهرک  ای  پارک محله 
ناهمواری های  بردن  بین  از  و  خالی  زمین های 

سطح کوی شهرک برق کرد.
جلب  و  شهر  سیمای  بهبود  منظور  به  همچنین 
خدمات  نیروهای  تالش  با  شهروندان،  رضایت 
شهری منطقه و با استفاده از دستگاه های لودر، 
کامیون و گریدر و ... کار نخاله برداری و پاکسازی 

سطح محالت یاد شده انجام شد.
از اجرای این  فخرالدین مدیر منطقه چهار هدف 
شهروندان،  برای  عمومی  سالمتی  حفظ  را  طرح 
رضایت  جلب  و  شهری  نظافت  و  آراستگی 

شهروندان عنوان کرد

کوی سیاحی و علوی تحت پوشش
 خدمت رسانی جهادی

شش،  منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
ی  منطقه  هفت  با  همگام  منطقه  این  کارکنان 
دیگر شهرداری به اجرای طرح خدمات رسانی ویژه 

پرداختند.
سید صاحب موسوی با اعالم این خبر اظهار داشت: 
کردیم  تالش  اهواز  شهردار  تاکیدات  به  توجه  با 
آغاز  برخوردار  کم  مناطق  از  را   طرح  این  اجرای 
در  شهری  خدمات  نیروهای  بسیج  با  پس  کنیم. 
محالت کوی سیاحی و کوی علوی تالش کردیم 
با اقداماتی نظیر  شستشوی جداول, جمع آوری زباله 
کاری  هرس  مازاد  آوری  جمع  ساختمانی,  نخاله  و 
های  پایه  زواید ی چون  و  ها  نخاله  آوری  و جمع 
فرسوده برق و ماشین های فرسوده،  تخلیه ی کامل 
پاشی در  حوضچه های فاضالب، الیروبی و آهک 
جوی های روباز لکه گیری آسفالت و سایر اقدامات 

مشابه رضایت مندی شهروندان را جلب کنیم.
اقدامات  این  کرد:  تاکید  پایان  در  مدیرمنطقه شش 
بروز  روز  کنیم  می  تالش  و  بوده  کار  شروع  صرفًا 

کیفیت خدمات را افزایش دهیم.

طرح خدمات رسانی ویژه درمحالت منطقه 
7 اهواز انجام شد 

طرح خدمات رسانی ویژه به محالت،آل صافی و آسیاباد 
در منطقه 7 به همت نیروهای خدمات شهری شهرداری 

این منطقه در سه هفته اخیر عملیاتی شد .
با اعالم  اهواز  ارسالن شهنی مدیر منطقه 7 شهرداری 
این خبر اظهار داشت: طرح پاکسازی و جمع آوری نخاله 
های ساختمانی ، رنگ آمیزی جداول و دیوارها ، کاشت 
الیروبی   ، درختان  هرس  و  چمن  هرس  نهال،  انواع  
جوی های روباز ، شستشوی درختان ، شستشوی جداول 
، چمن زنی ، رفت و روب  محله کوی کریشان با بسیج 
کارگران  همت  به   7 منطقه  شهری  خدمات  امکانات 

خدمات شهری ، فضای سبز و غیره انجام شد . 
ارتقاء  را  رسانی  خدمت  طرح  اجرای  از  هدف  وی     
بهداشت  حفظ  محالت،  سطح  در  زیبایی ها  و  آراستگی 
محیط و جلوگیری از آلودگی های بصری ذکر کرد و از 
کلیه شهروندان خواست در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی و 
و  تالش  نهایت  خود  شهری  زیست  محیط  از  حفاظت 
همکاری را با نیروهای خدمات شهری داشته باشند تا به 

کمک هم شهری زیبا و آراسته بسازیم.

طرح خدمات رسانی ویژه به محالت شهر
در ادامه طرح خدمات رسانی ویژه به محالت شهر 
نفرات در محدوده کوی رسالت  امکانات و  با کلیه 
بهتر  خدمات  ارائه  هدف  با  دستگاه   254 منازل  و 
و  زیباسازی  واحد  توسط  اقداماتی  شهروندان  به 
منطقه  شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  عمرانی 

8 صورت گرفت
معابر  گذاری  جدول  و  ترمیم  عملیات  همچنین 

محالت کوی آیت نیز در این مدت انجام شد
عملیات پاکسازی و حذف نیزار های کوی طاهر نیز 
توسط نیروهای خدمات شهری این منطقه به منظور 
چه  هر  رضایت  و  شهری  محیط  بهسازی  و  حفظ 

بیشتر شهروندان انجام شد .

منطقه دو

منطقه چهار

منطقه شش

منطقه هشت

منطقه یک

منطقه سه

منطقه پنج

منطقه هفت

خدمت ویژه جهادی در محالت کم 
برخوردار منطقه پنج

ترویج  راستاي  در  گفت:  منطقه  مدیر  سواری  رمضان 
فرهنگ نظافت عمومي میان شهروندان برنامه ویژه خدمت 

رسانی در این منطقه برگزار شد.
منطقه   این  در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  سواری 
و  )سپنتا(  زعفرانیه  کوی  برخوردار  کم  محالت  افزود: 
معابر،  پاکسازی  قبیل  از  کریشان تحت پوشش خدماتی 
جمع آوری نخاله ها، شستشو و رنگ آمیزی جداول،هرس 

فضای سبز و درختان و... قرار گرفتند



 دبیر سرویس: مونا آل منیع
بین الملل

 معرفی یک سازمان
سازمان  یک   ،TNO
انتفاعی  غیر  پژوهشی 
حدود  که  است  مستقل 
به  را  متخصص   3000
در  است.  گرفته  خدمت 
ارزش های  مجموعه،  این 
اجتماعی  و  اقتصادی 
گرفته  نظر  در  همزمان 
 ،TNO در  می شوند. 
 5 روی  بر  تمرکز 

امنیت؛  و  ایمنی  حفاظت،  سالم؛  زندگی  صنعت؛  است:  اجتماعی  بخش 
شهرنشینی و انرژی. 

جهت  در  دانش  به  مردم  نمودن  متصل   ،TNO در  اصلی  مأموریت 
را  جامعه  رفاه  و  صنایع  رقابتی  قدرت  که  است  نوآوری هایی  ایجاد 
نوآوری  ایجاد  واقع  در  می دهد.  افزایش  جامعه  پایداری  مسیر  در 
است.  آن  دنبال  به  مجموعه  این  که  است  چیزی  همان  هدفمندانه 
 ،TNO مجموعه  در  را  هوشمند  شهرهای  مدیریت  زورنیگ  نیکو 

بر عهده دارد.

موسیقی  اجرای 
در پارک ها با نیمکت موزیکال

شهر،  های  نیمکت   
که  هستند  وسایلی 
می  ها  آن  روی  ما 
می  غذا  نشینیم، 
می  چای  یا  خوریم 

نوشیم. 
چقدر در هنگام انجام 
اینکارها با یک غریبه 
صحبت  به  شروع 
نیمکت  کنیم؟  می 

افراد به مکالمه بپردازید. با  موزیکال باعث خواهد شد شما 
کلید  تماس  با  و  است  سنتور  یا  بلز  به  شبیه  نیمکت  این 
تا  دهد  می  را  این  امکان  نیمکت  این  دهد.  می  صدا  هایش 
کنید  موسیقی  یک  نواختن  به  شروع  غریبه  فرد  یک  با  شما 
این  دهد.  می  انتقال  شما  به  را  جدیدی  و  خاص  تجربه  و 
یک  کنار  در  شما  برای  را  انگیزی  خاطره  های  زمان  طراحی 

ساخت. خواهد  دیگر  فرد 

اکو سایکل، پارکینگ مکانیزه دوچرخه شهری   
هایي  محل   ، سایکل  اکو 
کردن  پارك  براي  خاص 
ژاپن  دوچرخه هاي مردم در 
این  از  هرکدام  که  است 
قادر  خاص  هاي  پارکینگ 
است تا بیش از 200 دوچرخه 

را در خود جاي دهد.
 10 اعماقي  در  سایکل  اکو 
بدون  و  شده  حفاري  متري 
با  و  بیرون  فضاي  اشغال 

استفاده از سیستم هیدرولیکي چشمگیر قادر است تا دوچرخه ها را در ازاي 
دریافت مبلغي ناچیز نگهداري کند.

برای پارك دوچرخه در این پارکینگ، ابتدا باید دوچرخه خود را به دِر آسانسور 
وارد  را  رمزتان  وارد دستگاه کرده،  را  بانک خود  کارت  برسانید،  پارکینگ 
کنید و اجازه دهید تا دستگاه خود باقی کارها را انجام دهد. این پارکینگ 
ابتدا دوچرخه را به داخل آسانسور مخصوص می کشد و به طبقات زیرین 
می فرستد. سپس مکان دوچرخه را مشخص و در نهایت آن را پارك می کند. 
با اضافه شدن دوچرخه ها ممکن است جابه جایی هایی انجام شود؛ اما با اعالم 

»درخواست برگشت دوچرخه«، این دستگاه به سرعت پس داده می شود.

 چهارمین کنفرانس بین المللی معماری
 و شهرسازی پایداردر دبی

و  ها  بحران  به  توجه  با 
آشفتگی های زیست محیطی 
که در سال های اخیر یکی از 
قابل توجه ترین دغدغه های 
بوده؛  بشر  اجتماعی  مطالعات 
معماری با مطرح کردن بحث 
پایداری سعی بر این دارد که 
و  ها  هنر  سایر  با  همگام 
محیط  نابودی  مانع  ها  رشته 
داشتن  رویای  تا  زیست شود 

شهری بدون آالینده تحقق یابد
در این راستا هرساله در اسفند ماه کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی 
پایدار به صورت تئوری و عملی با برگزاری پنل ها و کارگاه های تخصصی 
به همراه اساتید برجسته در سطح دنیا، در تالش است نسبت به پیش برد 

اهداف پایداری در معماری و شهرسازی  سهیم باشد.
  چهارمین دوره این کنفرانس اسفند ماه 1396 در شهرهای دبی، ابوظبی و 

مصدربرگزار خواهد شد  . جهت ثبت نام میتوانید به نشانی زیر مراجعه کنید:
http://www.camu.com  

پلیس پارکینگ در دنیا       

پلیس پارکینگ همه جای دنیا پیدا می شود .
نکردن  پیدا  به دلیل  افتاده که  اتفاق  برایتان  به حال  تا  آیا 
یک جاي پارك مدت ها در خیابان با خودرو بچرخید و در 

انتظار بمانید؟ 
شاید هم در ادامه قید پارك کردن را زده باشید و از محل 
موردنظر بروید. این داستان در بسیاري از نقاط دنیا به چشم 
دقایق  مي شوند  مجبور  گاهي اوقات  رانندگان  و  مي خورد 
زیادي را براي یافتن محل پارك در خیابان ها و کوچه ها به 
جست وجو بپردازند که خود البته یکي از دالیل افزایش بار 

ترافیک خواهد بود.
شنیدنش  یا  خواندن  شاید  که  عبارتي  پارکینگ؛  پلیس 
که  آن جا  از  دارد.  وجود  اما  باشد،  تعجب برانگیز  کمي 
از کالن شهرهاي  بسیاري  در  پارك  جاي  نام  به  معضلي 
که  مي رسد  به نظر  طبیعي  بسیار  پس  دارد،  وجود  دنیا 
داشته  خارجي  وجود  هم  پارکینگ  پلیس  نام  با  چیزي 
که  باشند  داشته  توجه  مهم  این  به  باید  رانندگان  باشد! 
پارك و توقف در محل هاي غیرمجاز مي تواند بر ترافیک 
به وقوع  امکان  گاه  و  باشد  داشته  منفي  تاثیر  منطقه 

پیوستن یک سانحه نیز وجود دارد.
. براي برخورد با متخلفان و همچنین راهنمایي براي پارك 
کردن در محل هاي مجاز در بسیاري از کشورها پلیس هاي 
ابزارهاي  به کمک  پلیس ها  این  است.  شده   ایجاد  ویژه اي 
روان تر  به  مي توانند  خودپردازهاي پارك  ازجمله  گوناگون 

کردن ترافیک کمک شایاني کنند.
معضلي به نام جاي پارك 

به  جرثقیل  با  را  متخلف  خودروهاي  پلیس  استانبول  در   
پارکینگ راهنمایي منتقل مي کند. آن جا هم این داستان ها 
در  به خصوص  خیلي ها  لندن  در  است.  بساطي  خود  براي 
مرکز شهر قید جاي پارك را مي زنند و اصاًل مي روند دنبال 

کار خودشان!
حتي  دارد.  وجود  دست  این   از  مشکالتي  هم  آمریکا  در 
مختلف  نقاط  در  بزرگ  و  مدرن  پارکینگ هاي  ساخت  با 

شهرهاي بزرگ این مشکل همچنان وجود دارد. 

خودپرداز پارك
بد نیست بدانید که نخستین خودپردازهاي پارك در جهان 
در منطقه تجاري شهر اوکالهما در آمریکا نصب شد و پس 
از آن در لندن مورد استفاده قرار گرفت. مخترع این وسیله 

یک آمریکایي به  نام کارل مگي است.
در  تا  مي دهند  اجازه  رانندگان  به  پارك  خودپردازهاي 
پارك  را  خود  خودرو  نگراني  بدون  و  محل هاي مشخص 
از  یکي  از  زیاد  نه چندان  هزینه اي  پرداخت  با  و  کنند 

محل هاي پارك خودرو در کنار خیابان استفاده کنند.
براي  خیابان ها  کنار  در  خاصي  نظام  و  نظم  بدین ترتیب 
پارك  خودپرداز هاي  مي شود.  ایجاد  خودروها  پارك 
قدیمي سکه اي یا ژتوني بودند، اما امروزه با رونق گرفتن 
الکترونیکي  کاماًل  به صورت  وضعیت  اعتباري،  کارت هاي 

درآمده و تقریبًا دیگر از سکه خبري نیست. 

كانادا
در کانادا هم این موضوع وجود دارد که مکان پارك خودرو 
و مسایل مرتبط با آن یکی  از مشکالت اساسي در ترافیک 
شهري محسوب مي شود و به همین دلیل پلیس مخصوصي 
به  منظور رسیدگی  به این موضوع مهم اختصاص داده شده 

که وظیفه اش فقط رسیدگی  به امور پارك خودروهاست.
این نیروهاي ویژه از خودروهاي بسیار کوچک و سبک و در 
بیشتر مواقع برقي استفاده مي کنند و با سرکشي به مناطق 
مختلف با متخلفان برخورد قانوني مي کنند. قوانین پارك در 
این کشور بسیار سختگیرانه است و رانندگان باید به  شدت 

مراقب نوع و نحوه پارك خودرو خود باشند. 
کانادا  پایتخت  اوتاوا  شهر  در  و  میالدي  سال2006  در 
و  رسید  ثبت  به  پارکینگ  تخلف  مورد   428 رو  314هزا 
شهر  حساب  به  را  دالر  13میلیون و500هزار  حدود  مبلغي 
ساخت  هزینه  برابر   2/5 از  بیش  مبلغ  این  کرد!  واریز 
پارك هاي  براي  جریمه  بود.  شهر  در  موردنیاز  پارکینگ 
امتحانش  به  عنوان  به هیچ  که  است  دالر   30 غیرمجاز 
نمي ارزد. ضمن آن که ثبت آن در گواهي نامه شما امتیازات 

منفي را در پي خواهد داشت.

آمريكا
در آمریکا نیز استفاده از خودروهاي کوچک نزد این نیروها 
مرسوم است. با توجه به قوانین حاکم در آمریکا، وضعیت 
و شرایط در هر ایالت متفاوت بوده و ممکن است در برخي 
شهرها به دلیل پارك غیرمجاز با جریمه سنگین تري روبه رو 
شوید. این پلیس ها خودپرداز هاي پارك را نیز به طور مرتب 
دقیقي  اطالع  آن ها  شارژ  وضعیت  از  تا  مي کنند  کنترل 

داشته باشند.
در سان فرانسیسکو یک آکادمي ویژه پلیس پارکینگ وجود 
شهر  ترافیک  به  نام  این  با  آن  دانش آموختگان  که  دارد 
کمک مي کنند. از سال2005 امکان کاهش جرایم مربوط 
به پارکینگ به وجود آمد، اما بیش از 80درصد مردم بدون 

اعتراض کل مبلغ جریمه مربوطه را پرداخت کرده اند.

انگلستان
مسئولیت  لندن  ازجمله  کشور  این  شهرهاي  بیشتر  در 
است.  محلي  شهرداري هاي  برعهده  پارك  محل هاي 
انگلستان  در  که  خودروهایي  تعداد  مي دهد،  نشان  آمارها 
در رفت وآمد هستند از 30میلیون دستگاه گذشته  است. این 
مطمئن  و  مناسب  پارك  جاي  یافتن  شده  باعث  موضوع 
بسیار دشوار شود. در این کشور نیز پلیس ویژه پارکینگ و 

ماموراني به نام پارکبان وجود دارد.
انگلیسي ها  چالش  بزرگ ترین  مي دهد،  نشان  تحقیقات 
پارك  براي  کافي  فضاي  بلکه  نیست،  سنگین  ترافیک 
خودروهاست. یک سوم رانندگان در این کشور پس از موفق 
نشدن براي یافتن جاي پارك مقصد خود را نیمه تمام رها 

کرده و بازمي گردند. 

 تجربه سوئد در بازیافت پسماند

خیلی خوب نمیشد اگر زباله ی خانگی وجود نداشت یا هر زباله ای به چیز 
یا حداقل  دیگری تبدیل می شد؟ مثاًل محصوالت جدید، مواد خام، گاز 
انرژی گرمایی سوئد تقریباً به این نقطه رسیده است. با توجه به بازیافت 38 
درصدِی زباله های خانگی در سال 1975، می توان گفت که در چند دهه 

ی گذشته در این کشور انقالبی در بازیافت رخ داده است.
امروزه طبق یک قاعده ایستگاه های بازیافت کمتر از 300 متر از هر منطقه 
مسکونی فاصله دارند. اکثر سوئدی ها تمام زباله های قابل بازیافت را در 
خانه هایشان جدا می کنند و در کانتینرهای مخصوصی در بلوك آپارتمانی 

خود می اندازند یا آن ها را به یک ایستگاه بازیافت می برند. 

افزایش بازیافت
با توجه به این که تقریباً نصف زباله های خانگی سوئد سوزانده شده و به 
انرژی تبدیل می شود، مدیر عامل مدیریت پسماند سوئد و انجمن بازیافت 
معتقد است که سوئد می تواند بهتر از این هم عمل کند. او توضیح می دهد 
که استفاده مجدد از مواد و محصوالت به معنِی مصرف انرژی کمتر برای 
را  زمانی که یک محصول  به  این حالت نسبت  در  تولید محصول است. 
بسوزانیم و از نو محصول دیگری تولید کنیم انرژی کمتری مصرف می شود.
با مسئولین  کار  و  بازیافت  دادن  ارتقا  با  او می گوید: »ما می خواهیم 
مرتبط، از سوزاندن به سمت بازیافت مواد حرکت کنیم و در زمینه ی 

زباله ها پیشرفت کنیم«
خانواده های سوئدی به جدا کردن روزنامه ها، پالستیک، آهن، شیشه، 
وسایل الکترونیکی، المپ های حبابی و باتری ها در زباله هایشان ادامه 
برای جدا کردن  را  از شهرداری ها مصرف کنندگان  می دهند. بعضی 
استفاده می  دوباره  این ها  تمام  و  کنند  می  تشویق  غذایی  پسماندهای 

شوند، بازیافت شده یا به کمپوست تبدیل می شوند.
دوباره  ها  بطری  شوند،  می  تبدیل  کاغذی  های  توده  به  ها  روزنامه 
شود،  می  ساخته  آنها  با  جدید  چیزهای  و  شوند  می  ذوب  یا  استفاده 
تبدیل می شوند، غذاها  به مواد خام پالستیکی  ظرف های پالستیکی 
کمپوست شده و با یک فرآیند شیمیایی پیچیده به خاك یا بیوگاز تبدیل 
می شود. ماشین های حمل زباله اغلب با برق یا بیوگاز بازیافتی کار می 
کنند. آبی که به هدر رفته تصفیه شده و قابل شرب می شود. ماشین 
های حمل زباله ی مخصوصی در شهر می گردند و وسایل الکترونیکی 
آوری می  را جمع  پسماندهای شیمیایی  مثل  پسماندهای خطرناکی  یا 
زباله  ها  سوئدی  پذیرند.  می  را  مانده  پس  داروهای  داروسازان  کنند. 
های بزرگتری مانند تلویزیون استفاده شده یا اثاثیه خراب شده ی خانه 

را به مراکز بازیافت واقع در اطراف شهرها می برند.

بهبود عملکرد در زمینه بازیافت
در آژانس حفاظت از محیط زیست سوئد در حال انجام بررسی هایی در 
جهت وضع مالیات بیشتر برای جمع آوری زباله ها است.به گفته ی آنها 

»این کار آگاهِی همه را نسبت به این مشکل باال می برد.
با همکاری آژانس های دولتی و شرکت ها برای جلوگیری از تولید زباله، 
یک برنامه ی عملیاتی تبیین شده است. این که چگونه تولیدکنندگان  را 
تشویق کنیم تا محصوالتی با دوام بیشتر تولید کنند در این برنامه آمده 
است. این آژانس همچنین به منظور ایجاد برخی اصالحات در حال کار 

روی طرحی برای کاهش مالیات است.
او می گوید »تبلیغات دولتی درباره ی چگونگی کم کردن ضایعات مواد 
غذایی نیز ممکن است کمک کننده باشد. استفاده از مواد غیرسمی در 
دارند  گران  های  عملیات  به  نیاز  که  هایی  زباله  شود  می  باعث  تولید 

کمتر تولید شوند. 
شده  ماجرا  این  وارد  داوطلبانه  به صورت  سوئدی  های  شرکت  بعضی 
  Garment Collecting نام  به  نوآورانه  طرحی  در  مثال  برای  اند. 
شرکت H&M پذیرفته که لباس های کهنه را تحویل بگیرد و در ازای 

آن کوپن تخفیف به مردم بدهد.
کمپانی Optibag ماشینی ساخته که میتواند کیسه های زباله ی رنگی 
را از هم جدا کند. مردم غذا را در کیسه ی سبز، کاغذ را در کیسه ی 
قرمز، و شیشه یا فلز را در کیسه ی دیگری دور می ریزند. در کارخانه 
ی بازیافت Optibag به طور اتوماتیک کیسه ها را جدا می کند. با این 

کار می توان ایستگاه های جداسازی زباله ها را حذف کرد.
به  را  زباله  های  سطل  سوئد  جنوب  در   Helsingborg شهر  در   .
اند که موسیقی لذت بخشی پخش می کنند  اسپیکرهایی مجهز کرده 

.Wiqvist .همه این ها به خاطر بازیافت است –
بازیافت و مدیریت پسماند سوئد فکر می کند به   مدیر عامل مؤسسه 
تالش  ارزش  ایده  این  و  است  پذیر  امکان  بازیافت  در  رسیدن  کمال 

کردن دارد.
زباله ی  دهیم  می  ترجیح  ما  ماست.  شعار  »پسماند صفر  گوید  می  او 
شاید  شود.  بازیافت  طریقی  به  زباله  این  تمام  و  شود  تولید  کمتری 
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یک تجربه شهری

نگاه

ساخت مبلمان هوشمند شهری خالقانه؛ لندن
سایبانی به طول 5 متر و وزن 600 کیلوگرم با استفاده از 1500 لنز کریستال شیشه ای در لندن ساخته شد و در یکی از 
فضاهای عمومی شهر نصب گردید.طراحی این سایبان با همکاری یک طراح صنعتی به نام ساموئل ویلکینسون و مشارکت 

عصب شناس و متخصص ادراك برجسته جهان به نام لوتو انجام شد.

وسیله  به   1973 سال  در  بار  اولین  تاب آوری  مفهوم 
هولینگ مطرح شد. طبق تعریف او، تاب آوری، معیاری 
که  حالی  در  تغییرات،  جذب  برای  سیستم  توانایی  از 

هنوز مقاومت قبلی را دارد، است.
راك  مؤسسه  پشتیبانی  با   )ARUP( آروپ  مؤسسه 
است.  داده  ارائه  تاب آوری شهری  برای  فلرچهارچوبی 
برای درك پیچیدگی شهرها و  این چارچوب ذره بینی 
عوامل موثر بر تاب آوری شهری و یک زبان مشترك 
برای اشتراك گذاری دانش و تجربه در شهرها را فراهم 

آورده است.
چهارچوب تاب آوری شهری مبتنی بر چهار رکن حیاتی 
زیرساخت و  اجتماع؛  و  اقتصاد  رفاه؛  و  بهداشت  است: 
دربردارنده  بعد  هر  راهبرد.  و  رهبری  و  زیست  محیط 
سه عامل می باشد، که اتخاذ اقدامات ممکن از سوی 

شهرها به منظور بهبود تاب آوری را نشان می دهند.
 در ذیل به برخی شاخص های الزم برای تاب آوری 

شهری اشاره می کنیم:
رهبری و راهبرد: فرآیندهایی است که رهبری موثر، 
تصمیم گیری فراگیر، سهامداران قدرتمند و برنامه ریزی 

یکپارچه را ترویج می کند.
سالمت و رفاه: تمام افراد ساکن و شاغل در شهرها 

به آنچه برای بقا و موفقیت نیاز دارند دسترسی دارند.
اجتماعی  و  مالی  سیستم های  اجتماع:  و  اقتصاد 
به زندگی صلح آمیز و  قادر  را  که جمعیت های شهری 

عملکرد جمعی می سازد.
زيرساخت و محیط زيست: سامانه های طبیعی و 
مصنوعی که خدمات حیاتی را تأمین کرده و بواسطه 
خدمات،  جریان  شهری  دارایی های  اتصال  و  حفاظت 

کاال و دانش را ممکن می سازد.
تجربه گالسكو در مورد

 تاب آوری شهری
برنامه  به  که  بود  شهرهایی  نخستین  از  گالسکو 
فلر  راك  مؤسسه  حمایت  مورد  تاب آور  شهرهای 
اتحادیه  در  به عنوان نخستین شهر  اکنون،  و  پیوست 
است.  ساخته  منتشر  را  خود  تاب آوری  راهبرد  اروپا، 
تأکید راهبرد مزبور بر تبدیل مستمر شهر از یک پایگاه 
با  اقتصاد شهری مدرن، همراه  به یک  صنعتی سنتی 
ایجاد فرصت برای همگان می باشد که منجر به یک 
تاب آوری  راهبرد  شد.  خواهد  قوی  و  پایدار  اقتصاد 
شهری از طریق مشاوره گسترده و فرآیندهای ابداعی 
از 3500 شهروند  بیش  اجتماعی، که شامل  مشارکت 
می باشد، توسعه یافت. راهبرد مزبور پیرامون 4 رکن و 
15 هدف شکل گرفته، که در کنار هم راهبرد بلندمدت 

تاب آوری گالسکو را تشکیل می دهند.
به طور خالصه، 4 ركن مزبور عبارتند از:

توانمندسازی ساكنان: دستیابی برابر و فراگیر به 

گفتگوی  برای  امن  فضا های  ایجاد  عمومی،  خدمات 
اجتماعی و قدرت و اختیار بخشیدن به رهبران اجتماعی

از  ارائه راه حل های مبتنی بر مکان برای استفاده   - 
پتانسیل اماکن خالی و استفاده از دارایی های موجود در 

هر جای ممکن
اقتصادی  رشد  از  حمايت  برای  نوآوری    
طریق  از  نوین  های شهری  راه حل  اتخاذ  عادالنه: 
آموزش مبتنی بر بهترین عملکردها و افزایش مهارت  
زیرگروه  یک  ترویج  بواسطه  و  جامعه  افراد  بین  در 
از بین حدود 100 شهر تاب آور در  شهری پساصنعتی 

برنامه موسسه راك فلر
جوامع  در  سازی  ترويج مشاركت مدنی: ظرفیت 
و بین تصمیم گیرندگان شهری به منظور اعمال تفکر 
تاب آور. راهبرد و پیاده سازی آن مشخصه های بسیاری 
می تواند  که  می دهد  نشان  را  یادگیرنده  شهر  یک  از 

الگویی برای سایر شهرها باشد.  
 تجارب فراگرفته از ساير شهرها

بريستول: قرار دادن مردم در مرکز تاب آوری شهری: 
بریستول افراد جامعه را در مرکز اقدامات تاب آوری خود 
قرار داده است که منعکس کننده تعهد دیرینه شهر به 
»تبدیل  کمپین  است.  اجتماعی  مشارکت  و  پایداری 
کننده  سرگرم  شیوه  یک  روز خاص«  یک  به  یکشنبه 
یکدیگر  با  ارتباط  منظور  به  ساکنان  برای  خالقانه  و 
و  اجتماعی  سرمایه  توسعه  که  می باشد  شهرشان  و 
به  که  کمپین  این  می کند.  تسهیل  را  جامعه  ظرفیت 

بخشی  الهام  هدف  با  شود،  می  برگزار  ساالنه  صورت 
به خانواده ها و افراد جامعه به منظور تعامل با همسایگان 
خود و شرکت در برنامه ها و فعالیت های جدید و سرگرم 
کننده، هنر و رویدادهای فرهنگی را در برخی محله های 

بریستول و مرکز شهر به نمایش می گذارد.
»ایمنی فضاهای اجتماعی«طرح نوآورانه دیگری با تمرکز 
بر اجتماع محلی است که تضمین می  کند ساکنان مکانی 
برای سرپناه موقت در مواقع اضطراری دارند. مکان های 
شبانه روزی  برای اقامت کوتاه مدت با دسترسی مناسب 
برای افراد معلول و ناتوان، همراه با سرویس های بهداشتی 
رفع  امکانات  و  سرمایش  و  گرمایش  سیستم  مناسب، 
را  ایمن  مکان های  این  است.  شده  شناسایی  خستگی 
می توان از روی یک نقشه در وب سایت دولتی بریستول 
شناسایی نمود. همچنین لوگوی آن در ورودی ها به نمایش 
گذاشته شده است. فضاهای ایمن تا چهار ساعت در اختیار 
افراد هستند و مدیریت آن به عهده کارکنان شورا است. 
پس از این مدت، اگر هنوز بازگشت به خانه امن نباشد 

محل اقامت جایگزینی معرفی خواهد شد. 
گالسکو می تواند هنر و بخش های فرهنگی را در این 
مشارکت  و  تعامل  حال  عین  در  نماید؛  ترویج  شهر 
اجتماع را تشویق، با انزوای اجتماعی مقابله و شکوفایی 
اقتصادی را به طور همزمان ترویج نماید. همچنین از 
فضاهای موجود در شهر برای فراهم نمودن فضاهای 
مواقع  در  سرپناه  برای  بی طرف  و  ایمن  اجتماعی 

اضطراری استفاده نماید.

صنعتی  پسا  شهر  الهام بخش  سرگذشت  ·روتردام: 
روتردام برای دگرگونی از یک شهر شدیداً بمباران شده 
در جنگ جهانی دوم به یکی از نوآورترین شهرها در 
آینده جالب  و خواندنی است. این شهر هلندی از چهار 
طرف توسط آب احاطه شده است و بیشتر زمین های 
قرن ها،  برای  دارد.  قرار  دریا  سطح  از  پایین تر  آن 
روتردام به منظور محافظت در برابر چالش های مرتبط 
با خطرات سیل از طریق سدها، موانع و کانال استفاده 
مخصوصٌا  هوایی،  و  آب  تغییرات  امروزه،  است.  کرده 
باران های  بینی  پیش  قابل  غیر  و  سهمگین تر  خطر 

سیل آسا یک نگرانی فزاینده است.
میدان آبی  Bethemplein یک راه حل انعطاف پذیر 
برای خطر جاری شدن سیل و در عین حال  نوآورانه 
لذت بخش  تجربه  یک  نیز  و  آب  عینی  ذخیره  سازی 
برای جوامع محلی است. این میدان، ذخیره آب اضافی 
درصد  می کند.90  فراهم  را  تراکم  پر  منطقه  یک  در 
اوقات، این میدان فرورفته در آب به عنوان یک زمین 
بازی و تفریحی مورد استفاده قرار می گیرد. به هنگام 
بارش های شدید، آب های سطحی اضافی، تصفیه و به 
سمت میدان هدایت می شود و یک برکه شهری پویا 
را بوجود می آورد و تا زمانی که سیستم دوباره ظرفیت 
کافی را داشته باشد آب را در خود ذخیره نگه می دارد.

تجربه ديترويت در مورد تاب آوری
راهنمای  که  برنامه ای  و  طرح  اساس  بر  شهر   این   
انداز  چشم  یک  تحقق  برای  اقدام  و  تصمیم گیری 
مشترك خواهد بود تحت عنوان »چهارچوب راهبردی 
شهر آینده دیترویت«، اقدام به تحول چشمگیری نمود

چهارچوب آينده ديترويت: در این شهر ضرورت 
با  که  سازی،  پیاده  برای   متعدد  ذینفعان  مشارکت 
مشارکت در برنامه ریزی آغاز می شود، احساس می شد. 
از  از شیوه های مختلف  با استفاده  تقریبًا 3 سال،  طی 
جلسات  و  معمول  و  متداول  نظرسنجی های  جمله  
مختلف در تاالرهای شهر، گفتگوهای تعاملی بصورت 
کودکان  مشارکت  که  آنالین  بازی  فعالیت  میزگرد، 
کنار  و  گوشه  در  میزگرد  تشکیل  بود،  مشهود  آنها  در 
خیابان های اطراف شهر، که به افراد امکان مشارکت و 
مشاهده انعکاس صدای خود در برنامه ریزی را می داد، 

مشارکت 163 هزار نفر را در این برنامه جلب نمود.
روی  پیش  شرایط  از  جامعی  تصویر  مزبور،  دستاورد 
چگونگی  پیرامون  وسیع تر  مفاهیم  برخی  و  مردم 
داد.  ارائه  شهری  مسئوالن  به  شهر،  راندن  پیش  به 
جالب ترین بخش آن، عملکرد جوامع محلی در محالت 
خود برای بهبود شرایط بود. از طریق این فرآیند، مردم 
این چارچوب کسب نمودند،  از مفهوم  را  دانش کاری 
پیاده سازی و اجرای  بنابراین، تجهیزات بهتری برای 

آن در اختیار مسئوالن شهری قرارداد.

 تاب آوری شهری 

روایت

 تصویر

نمونه مبلمان شهری در شهرهای جهان
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تازه های  ترافیک

تازه های ترافیک

وقتی اسبها چراغ دار می شوند!
هنوز در مناطق روستایی زیادی در کشورهای مختلف جهان به صورت سنتی از اسبها برای رفت و آمد استفاده می شود. افزایش 
تلفات آنها در تصادف با خودروها در تاریکی شب باعث شده تا دم های LED برای آنها تولید شود.این چراغ ها با ۴ ساعت 

شارژ می توانند روشن بمانند و شدت نور و خاموش و روشن کردن شان به وسیله یک ریموت از روی اسب صورت می گیرد.
 دبیر سرویس: معاونت حمل و نقل و ترافیک

ترا فیک

خبرآشنایی با قوانین

سرعت مجاز در کشور های مختلف

»سرعت مجاز در هر جاده ماکزیمم سرعتی است که طبق مقررات وسایل 
نقلیه می توانند داشته باشند.«

در بعضی بزرگراه ها حداقل سرعت نیز تعیین می شود زیرا سرعت پائین 
نیز باعث اختالل در جریان ترافیک مسیر شده و می تواند خطرناک باشد.

اولین محدودیت سرعت در سال 1861 در امریکا به میزان 16.1 کیلومتر 
در ساعت تعیین گردید.

در 57 درصد از اتوبان های کشور آلمان بدون محدودیت سرعت می توان 
رانندگی کرد.  باالترین سرعت مجاز نیز160 کیلومتر در ساعت و در کشور 

امارات متحده عربی و اتریش می باشد.
فاکتورهای اصلی تعیین سرعت مجاز عبارتند از :
- سرعت 85 درصد      - سرعت طراحی جاده

موارد دیگری مانند امکانات موجود در مسیر- گزارش تصادفات و وضعیت قانونی 
و حتی موارد سیاسی و... نیز باید در تعیین سرعت مجاز در نظر گرفته شوند.

در آمریکا جهت بهینه سازی مصرف سوخت در دوره زمانی خاصی، سرعت 
مجاز 89 کیلومتر در ساعت تعیین گردید.

با توجه به اینکه سرعت مجاز می تواند باعث کاهش آلودگی هوا و انتشار 
آالینده ها شود در بعضی مناطق برای کاهش آلودگی سرعت مجاز خاصی 

تعیین می گردد.
باید توجه داشت که سرعت طراحی یا سرعت 85 درصد لزوما سرعت مجاز 
مناسب نبوده و باید براساس مشخصات مسیر و ایمنی آن ، سرعت مجاز 

را به دقت تعیین نمود.
معموال سرعت مجاز 8-12 مایل بر ساعت کمتر از سرعت 85 درصد در 

نظر گرفته می شود.
برای آگاهی راننده ،عالئم سرعت مجاز در مسیر معموال بصورت عدد روی 
تابلو نوشته شده و در تقاطع ها - ورودی های مسیر و حاشیه راه نصب 

می شود.
در اروپا بعد از ورودی هر منطقه سرعت مجاز هر کشور مشخص شده و با 

فاصله 200-500 متر بعد از اولین عالمت تکرار می شود.
تابلوی سرعت مجاز به شکل های متفاوتی می باشد ، در اغلب کشورهای 
استرالیا مربع- مستطیل  آمریکای شمالی و  دایره و در  به شکل  اروپایی 
را روی  راننده سرعت مجاز  به  یادآوری  نیز جهت  باشد. در مواردی  می 

آسفالت نقاشی می کنند.
تابلوی حداقل سرعت نیز به شکل های متفاوتی است، در ژاپن همان شکل 

تابلوی سرعت مجاز است و تنها یک خط زیرعدد آن کشیده می شود.
 60 سرعت  حداقل  باشند  می  لین   2 حداقل  دارای  که  راه  آزاد  مسیر  در 

کیلومتر در ساعت می باشد.
در نپال متوسط سرعت در همه جاده ها 50-۴0 کیلومتر در ساعت می باشد 

و جزو کشورهای بدون سرعت مجاز است.
اخیرا تابلوهای متغیر سرعت مجاز در بسیاری از جاده ها مورد استفاده قرار 
گرفته است که در شرایط مختلف آب و هوایی و ترافیکی بصورت اتوماتیک 

تغییر می یابد.
اولین تابلوی متغیر سرعت مجاز در آلمان و در سال 1965 نصب شده که 

بصورت دستی کنترل می شد.
فرانسه :

در این کشور سرعت مجاز متغیر بوده و در آب و هوای خشک 130 کیلومتر 
در ساعت و در شرایط بارانی 110 کیلومتر در ساعت می باشد.

تصادفات، سرعت  میزان  و  کاهش مصرف سوخت  سال 2005 جهت  در 
مجاز به 115 کیلومتر در ساعت کاهش یافت.

از سال 2002 با کنترل شدید سرعت با روش های مختلف میزان تصادفات 
تا 50 درصد کاهش داده شده است.

آلمان :
این کشور به عدم محدودیت سرعت در جهان معروف بوده و تقریبا در 30 
درصد جاده ها محدودیت سرعت وجود داشته و در 10 درصد جاده ها نیز 

سیستم های کنترل سرعت مجاز نصب شده است.
الزم به ذکر است که در همه جاده های این کشور برای کامیون- اتوبوس 

و وسایل نقلیه دارای تریلر محدودیت سرعت وجود دارد.
انگلستان :

بدون  ها  راه  آزاد  و  شهر  خارج  های  راه  اغلب   1965 تا   1930 سال  از 
در  تصادفات  افزایش چشمگیر  باعث  امر  بودند، همین  محدودیت سرعت 
آزاد راه ها خصوصًا در شرایط مه آلود گردید، به همین دلیل سرعت مجاز 
112 کیلومتر در ساعت تعیین گردید و در سال 1967 به 100 کیلومتر در 

ساعت کاهش یافت.
در سال 1955 سرعت مجاز برای وسایل نقلیه سنگین حمل بار 30 کیلومتر 

در ساعت تعیین گردید.
آمریکا :

به  توجه  با  که  است  زیر  شرح  به  مختلف  مناطق  در  مجاز  های  سرعت 
سیاست های هر ایالت بکار می رود :

در مناطق مسکونی ۴8-2۴ کیلومتر در ساعت
در خیابان های شریانی منتهی به بزرگراه 72-56 کیلومتر در ساعت

در بزرگراه های اصلی درون شهری 105-80 کیلومتر در ساعت
در جاده های فرعی دو لینه 105-72 کیلومتر در ساعت

در جاده فرعی اکسپرس 112-88 کیلومتر در ساعت
بزرگراه بین ایالتی 129-105 کیلومتر در ساعت

کانادا :
از سال 1977 سرعت مجاز در کانادا به سیستم متریک تغییر یافته است و 

در مناطق مختلف به شرح زیر است:
در محدوده بازی و مدارس 50-30 کیلومتر در ساعت

در مناطق مسکونی 50-۴0 کیلومتر در ساعت
در خیابانهای شریانی اصلی منتهی به بزرگراه 70-60 کیلومتر در ساعت

در بزرگراههای برون شهری 90-70 کیلومتر در ساعت
در آزاد راه110-90 کیلومتر در ساعت

سرعت در ایران:
الف: راه های درون شهری

1ـ آزادراه حداقل 70 و حداکثر 125 کیلومتر در ساعت
2ـ بزرگراه حداکثر 110 کیلومتر در ساعت

3ـ خیابان اصلی حداکثر 60 کیلومتر در ساعت
۴ـ خیابان فرعی حداکثر 50 کیلومتر در ساعت

5ـ راه های محلی) کوچه، میدان، تقاطع( حداکثر 30 کیلومتر در ساعت
ب: راه های برون شهری

1ـ آزادراه حداقل 70 و حداکثر برای خودروهای سبک 120 و خودروهای 
نیمه سنگین و سنگین 110 کیلومتر در ساعت

2ـ بزرگراه حداکثر 110 جهت خودروهای سبک و 100 کیلومتر در ساعت 
جهت خودروهای نیمه سنگین و سنگین

3ـ جاده های اصلی روز 95 و شب 85 کیلومتر در ساعت
۴ـ جاده های فرعی روز 85 و شب 75 کیلومتر در ساعت

 تاکید شهردار اهواز
 بر اجرای پروژه های مشارکتی 

با شرکت راه آهن کل کشور 
مشترک  نشست  نتایج  خصوص  در  اهواز  شهردار 
وزیر  معاون  محمدزاده  دکتر  با  تهران  در  خود  اخیر 
راه و شهرسازی و مدیرکل شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی و دکتر شریعتی استاندار خوزستان گفت: یکی 
مشکالت   جلسه،  این  در  شده  مطرح  موضوعات  از 
ناشی از عبور خطوط راه آهن در شهر اهواز است که 
امیدواریم با اجرای پروژه های مشترک، این خطوط به 

فرصتی برای شهر اهواز تبدیل شوند.
میزان  افزایش  لزوم  بر  همچنین  کتانباف  منصور 
برای شهروندان  دسترسی در دو سوی خطوط ریلی 
و استفاده بهینه از زمین های راه آهن جهت اجرای 
افزود: مدیرعامل   و  تاکید کرد  پروژه های مشارکتی 
اجرای  جهت  اسالمی   جمهوری  آهن  راه  شرکت 
همکاری  اعالم  گسترده  صورت  به  ها  پروژه  این 
در  توافقاتی  انجام  بر  نیز  خوزستان  استاندار  و  کرده 
کاهش  راستای  در  آهن  راه  با شرکت  این خصوص 

معضالت موجود تاکید کرد. 
وی همچنین از تشکیل کمیته ای مشترک از سوی 
شرکت راه آهن و شهرداری اهواز خبر داد و تصریح کرد: 
مقرر شد طی دو هفته کلیه موضوعات و چالش های میان 
شهرداری اهواز  و راه آهن شناسایی و برای رفع آنها 

راهکارهای الزم ارائه شود. 
همچنین بزودی در جلسه ای به میزبانی  شهرداری 
اهواز و با حضور دکتر محمدزاده مدیرعامل  شرکت 
حاصل  توافقات  و  نتایج  اسالمی  جمهوری  آهن  راه 
الزم  کارهای  دستور  و  میشود  اجرا  و  تصویب  شده 
های  پروژه  سریعتر  هرچه  شدن  اجرایی  برای 

پیشنهادی ارائه خواهد شد.

انجام ریل گذاری در مسیر ایستگاه 
زیتون تا شهید بندر ) چهارشیر(

 عملیات ریل گذاری خط یک مترو اهواز و در مسیر 
و  )چهارشیر(  بندر  شهید  سمت  به  زیتون  ایستگاه 
ایستگاه زیتون به سمت فرودگاه در حال انجام است. 
بنابراین گزارش تاکنون 87۴ متر ریل گذاری در این 
مسیر انجام شده است. شایان ذکر است ایستگاه های 
زیتون، شهید بندر ) چهارشیر(  و ایستگاه فرودگاه ، از 
ایستگاه های بخش شمالی خط یک مترو اهواز هستند.

با حضور معاون
 وزیر راه و شهرسازی برگزار شد:

 جلسه هماهنگی احداث 5 تقاطع غیر 
همسطح در محدوده کالنشهر اهواز

با حضور دکتر محمدزاده معاون وزیر   در جلسه ای 
کشور،  کل  آهن  راه  مدیرعامل  و  شهرسازي  و  راه 
شهردار  کتانباف  خوزستان،  استاندار  شریعتی  دکتر 
اهواز و دکتر صفری معاون فنی و عمرانی شهرداری 

در خصوص احداث تقاطع غیر همسطح برگزار شد.
شهردار اهواز در خصوص این جلسه که در تهران برگزار 
شد، اظهار داشت: این نشست با هدف هماهنگی برای 
احداث 5 تقاطع غیر همسطح در محل تداخل با خط راه 

آهن در محدوده شهر اهواز برگزار شد.
این جلسه  برگزاری  اهداف  از  وی گفت: یکی دیگر 
اطراف  اراضي  در  گذاري  سرمایه  و  ساماندهي 

ایستگاه مرکزي و ایستگاه راه آهن کارون است.

برون سپاری کلیه خدمات تاکسی های 
زرد خورشیدی و ویژه سازمان 

تاکسیرانی اهواز
زرد  های  تاکسی  به  مربوط  خدمات  تمامی   

خورشیدی، برون سپاری گردید.
به منظور تسریع در خدمات رسانی به رانندگان تاکسی 
ساماندهی  )مسافربران  ویژه  خورشیدی،  زرد  های 
این  وقت  اتالف  از  جلوگیری  و  دار(  شناسنامه  شده 
مربوطه  امور  تمامی  نقل شهری  و  زحمتکشان حمل 
میتوانند  رانندگان  این  از  پس  و  گردید  سپاری  برون 
با مراجعه به پست مرکزی واقع در خیابان فلسطین از 

خدمات ارائه شده استفاده  کنند.
الزم به ذکر است با راه اندازی این سامانه رانندگان 
تاکسی اهواز می توانند از تمامی نقاط کشور اقدام به 

اخذ مرخصی کنند. 

خصوصیات یک راننده خوب، مهارت، احتیاط، گذشت و قانونمند بودن می باشد.

ترافیکی  برنامه های  اهواز،  کتانباف شهردار  منصور 
شهرداری اهواز را تشریح کرد.

را  کالنشهر  یک  مهم  های  شاخصه  اهواز،  شهردار 
هایی  شاخص  واجد  کالنشهر  یک  گفت:  و  برد  نام 
همچون مساحت، جغرافیا، جمعیت و چندین مولفه ی 
دیگر از  جمله سیستم حمل و نقل شهری است. وجود 
قطار شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی از جمله 
مصادیق این شاخصه هستندکه متاسفانه اهواز در این 
دستگاه   1200 باید  ندارد.  را  مناسبی  شرایط  زمینه 
از  کمتر  حاضر  حال  در  اما  باشیم،  داشته  اتوبوس 

160دستگاه اتوبوس فعال داریم.
وی در تشریح اقدامات الزم برای جبران این کمبود 
 9 و  اتوبوس  دستگاه  کوتاه 52  مدت  این  در  گفت: 
خریداری  دولت  کمک  بدون  بوس  مینی  دستگاه 
اسالمی شهر  شورای  حمایت  با  داریم  قصد  و  شده 
50 دستگاه دیگر نیز به ناوگان حمل و نقل شهری 
اضافه کنیم و جهت خرید BRT هم در حال مذاکره 
و کار هستیم و طبق برنامه قصد داریم حداقل سالیانه 
این  در  که  کنیم  خریداری  اهواز  برای  دستگاه   50

خصوص نیازمند حمایت و کمک دولت هستیم.
منصور کتانباف در ادامه به ترافیک سنگین در معابر 
و تقاطع های موجود اهواز اشاره کرد و گفت: برای 
وضعیت  تناسب  به  ترافیک  این حجم  سازی  سبک 
موجود، راهکارهای متفاوتی وجود دارد که این اقدامات 
از ایجاد و تکمیل رینگ های ترافیکی با احداث تقاطع 
جدید  مسیرهای  و  ها  بزرگراه  همسطح،  غیر  های 
شروع شده و اقدام کوچکتر نظیر اصالح هندسی در 

نقاط کور ترافیکی را در بر می گیرد.
وی افزود: احداث و تکمیل تقاطع های غیرهمسطح 
شهید بندر، جانباز، مسیرکوی والیت به کوی رمضان 
گام مهمی در جهت تکمیل رینگ های شرق و غرب 

اهواز است.
شهردار اهواز به برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت 

ایمن  و  هندسی  اصالحات  ی  زمینه  در  شهرداری 
و  کرد  اشاره  شهر  سطح  در  معابر  شبکه  سازی 
گفت: تکمیل عملکرد کمربندی غرب از شریانی به 
حمیدیه،  ورودی  هندسی  اصالح  تکمیل  بزرگراهی، 
ایمن سازی بلوار پاسداران و بلوار نفت، اتصال ساحلی 
و...  هندسی  اصالح  مورد   100 آزادگان،  به  شرقی 

بخشی از این اقدامات هستند.
جدید  های  پایانه  احداث  ضرورت  به  کتانباف 

با  گفت:  و  کرد  اشاره  شهری  درون  مسافربری 
احداث  جدید،  محالت  تاسیس  و  شهر  گسترش 
ناپذیر  اجتناب  امری  جدید  مسافربری  های  پایانه 
چمران  شهید  میدان  پایانه  احداث  رو  این  از  است. 
در دستور کار قرار می گیرد و محدوده ی این پایانه، 
سه  انتظامی،  فرماندهی  پدافند،  زردشت،  کیانشهر، 
راه خرمشهر را شامل می شود. از مزایای این پایانه 
ایستگاه  در  مسافر  انتظار  زمان  توجه  قابل  کاهش 

میدان  به  دسترسی  برقراری  امکان  مسیر،  ابتدای 
شهید بندر )چهارشیر(، میدان بسیج )ساعت( و میدان 
راه خرمشهر  به سه  برقراری سرویس  امکان  شهدا، 
و افزایش تعداد سرویس های روزانه به این مناطق 

به شمار می آید.
وی به پروژه های آماده برای اجرا اشاره کرد و گفت: 
پروژه  اجرای  اول(،  )فاز  پارک  کارت  طرح  اجرای 
مکانیابی 50 پارکینگ همسطح موقت در سطح شهر، 
اجرای عملیات باقیمانده فاز دوم طرح جامع تابلوهای 
راهنمای مسیر، اجرای پایانه های بار شناسایی شده 
در ورودی های شهر، راه اندازی مدیریت حمل و نقل 

بار از جمله پروژه های در آستانه ی اجراست.
کتانباف دیگر پروژه های در حال مطالعه را برشمرد 
دو  فاز  های  نقشه  تهیه  و  طراحی  داشت:  اذعان  و 
روفیش،  دانشگاه،  میدان  غیرهمسطح  های  تقاطع 
نور، کارگر، نخل و فرودگاه، طرح پیشنهادی ایستگاه 
راه  پیاده  طرح  کارون،  آهن  راه  محدوده  در   TOD
جدید  های  پارکینگ  مطالعات  شهر،  مرکزی  هسته 
از 30  بیش  جانمایی  مطالعات  شهر،  مرکزی  هسته 
سرعت،  تخلف  ثبت  های  دوربین  جدید  ایستگاه 
مطالعات ترافیک و هوشمند سازی 20 تقاطع چراغدار 

جدید از جمله پروژه های در حال مطالعه هستند.
سازی  پیاده  داشت:  اظهار  پایان  در  اهواز  شهردار 
مطالعات  مدت  میان  و  مدت  کوتاه  پیشنهادات 
تقاطع  ها،  سازی  یکطرفه  )شامل  کیانپارس  منطقه 
های  تقاطع  آهن،  راه  های  باکس  چراغدار،  های 
غیرهمسطح در ساحلی، خرداد و ...( مطالعات ترافیک 
تقاطع های غیرهمسطح جدید در میدان چهار اسب، 
میدان شفا، میدان سه راه باهنر، میدان لوله سازی، 
در  اتوبوس  ویژه  خطوط  طراحی  جمهوری،  میدان 
کلیه معابر پرازدحام، طراحی پروژه های محله محور 
و تقویت حمل و نقل پاک در برنامه های آتی حوزه 

ترافیک شهرداری قرار دارد.

با  شهری  ترافیک  و  کالبدی  ریزی  برنامه  جلسه 
رویکرد روان سازی در افق 10 ساله برای محدوده 
کیانپارس و کیان آباد با حضور شهردار اهواز برگزار 

شد.
و  ترافیک  ریزی  برنامه  مطالعات  جلسه  این  در 
مدیریت کاربری های منطقه کیانپارس و کیان آباد 
با حضور منصور کتانباف شهردار اهواز، مجری طرح 
)دانشگاه شهید چمران(، مدیر شورای ترافیک استان 
و تعدادی از معاونین و کارشناسان حوزه شهرسازی 

و ترافیک بررسی شد.
 شهردار اهواز هدف از اجرای این پروژه را عالوه بر 
وضعیت  بهبود  برای  که  ترافیک  مهندسی  اقدامات 
ترافیک انجام می شود،  اعمال برخی محدودیت ها 
در توسعه نامنظم فعالیت ها در مناطق کیانپارس و 
کیان آباد دانست، تا بتوان مسئله ترافیک را مدیریت 

کرده و روان سازی کنیم.
را  مناطق  این  مسکونی   بافت  باید  داد:  ادامه  وی 
مدیریت و ساماندهی کنیم و در صورت نیاز با اعطای 
مشوق هایی برخی از فعالیت ها را تشویق کنیم در 
ادامه  فعالیت های خود  به  دو محدوده  این  از  خارج 

دهند.
کتانباف تصریح کرد: این پروژه در سه سطح یعنی 
اقدامات کوتاه مدت، اقدامات میان مدت و اقدامات 
بلند مدت تعریف شده است که اقدامات کوتاه مدت 
اتوبوس،  ویژه  خط  اجرای  سازی،  یکطرفه  شامل 

مدیریت پارک حاشیه ای و نصب چراغهای فرمان 
است که در یک بازه ی زمانی کوتاه مدت )6 ماه( 
برای  اقدامات  مجموعه  این  که  هستند  اجرا  قابل 

منطقه ی مورد مطالعه پیش بینی شده اند.
سازی  یکطرفه  حاضر  حال  در  گفت:  اهواز  شهردار 
و  شده  انجام  کیانپارس  منطقه  فرعی  های  کوچه 
هستند  اقدام  دست  در  هم  فرمان  چراغهای  برخی 

که بزودی مناقصه آنها برگزار می شود.
وی اظهار داشت : با توجه به توسعه صورت گرفته 
نتایج  پروانه های صادر شده در سالهای گذشته،  و 
مدلسازی ترافیک با استفاده از نرم افزارهای به روز 

های  سال  در  مناطق  این  احتمالی   رشد  و  جهان 
مجموعه  بطوریکه  است  بینی  پیش  قابل  آینده 
بهبود  به  قادر  تنهایی  به  هم  مدت   میان  اقدامات 
کیفیت ترافیک ده سال آینده مناطق مذکور نخواهد 
این  ساکنین  نارضایتی  موجبات  است  ممکن  و  بود 

مناطق را فراهم کند.
شهردار اهواز با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در 
محدوده های مذکور گفت: برخی از فعالیتهای تجاری، 
اداری، درمانی و آموزشی و بطور کلی فعالیتهای مهمی 
که جاذبه سفر برای شهروندان در این مناطق دارند با 
اعطای مشوق هایی و با رضایت بهره برداران به خارج 

از محدوده و مکانهایی که شهرداری برای آنها پیش 
بینی خواهد کرد، منتقل می شوند.

اقدامات  این  مجموعه  کرد:  تصریح  کتانباف  منصور 
سبب می شود حدودا بین 15 تا 20 درصد وضعیت 
اما این به  ترافیک در افق 10 ساله بهبود پیدا کند، 
شهری  مدیریت  درخواست  و  تایید  مورد  تنهایی 
نخواهد بود و ما اقدامات اثر گذارتری را مد نظر داریم .
وی افزود: با این اقدامات میتوانیم در شرایط خوش 
قرار  فعلی  وضع  به  نسبت  تری  آل  ایده  و  بینانه 
افق  در  کیانپارس  منطقه  ترافیک  تا جریان  بگیریم 
رضایتمندی  و  کند  مناسبی حاصل  شرایط  ساله  ده 

مطلوب تری را برای شهروندان ایجاد کند.
منصور کتانباف اظهار داشت: مجموعه اقدامات کوتاه 
جریان  به  ساماندهی  و  دهی  نظم  یک  مدت صرفًا 
ترافیک می دهد و نمی تواند در دراز مدت بسیار اثر 
گذار باشد از این رو اقدامات میان مدت شامل توسعه 
شبکه معابر و احداث تقاطع های غیر هم سطح هم 

در برنامه میان مدت پروژه الزم است.
پروژه های میان مدت  از  تعریف کارشناسی  با  وی 
گفت: این پروژه ها حداکثر ظرف مدت 2 سال قابل 
به احداث  توان  برداری هستند که می  اجرا و بهره 
محدوده  مرزهای  در  همسطح  غیر  تقاطع   8 حدود 
تقاطع های مسیر شهید  بلوار ساحلی،  در  مطالعاتی 
صیاد  شهید  محورهای  و  دقایقی  شهید  دغاغله، 

شیرازی، شهید چمران  و خیابان خرداد اشاره کرد.

تشریح جدیدترین برنامه های حمل و نقل ترافیکی شهرداری اهواز 

طرح روان سازي ترافيک مناطق کيانپارس و کيان آباد بررسي شد

از  اتوبوسرانی  سازمان  عامل  مدیر  زاده  حسینی 
آبان  این سازمان در سه ماه مهر،  اقدامات اجرایی 

و آذر خبر داد.
فصول  به  توجه  با  گفت:  خبر  این  اعالم  با  وی 
بازگشایی مدارس در مهر ماه ستاد مهر تشکیل و 
اقدامت گسترده ای نیز در همین راستا انجام شده 

است.
اتوبوسرانی بیان کرد: از جمله  مدیر عامل سازمان 
اقدامات دیگر انجام شده می توان به خدمت رسانی 

در ایام اربعین حسینی در مرز چذابه، تعمیر و اورهال  
8 دستگاه اتوبوس جهت بازگشایی مدارس، واگذاری 
مصوبه  اساس  بر  خصوصی  بخش  به  ها  اتوبوس 
شرکت  از  بازدید  کشور،  های  شهرداری  سازمان 
دستگاه   50 خرید  جهت  اصفهان  خودرو  زرین 
اتوبوس، بازنگری خطوط بی آر تی ) B.R.T ( و 

بررسی کلیه خطوط مینی بوسرانی اشاره کرد.
حسینی زاده اذعان کرد: افزایش نرخ اتوبوس پس از 
دو سال متوالی، اجرای قرارداد جدید ایاب و ذهاب 

سال  مهر  یکم  مورخ  از  پزشکی  علوم  دانشگاه  با 
جاری، تدوین برنامه واگذاری ، ساخت ایستگاه های 
واگذاری  طرح  بازنگری  و  مکانیزه  غیر  و  مکانیزه 
تبلیغات بر روی اتوبوس ها از جمله دیگر اقدامات 

این سازمان بود.
بخش  واگذاری  نحوه  بررسی  گفت:  پایان  در  وی 
فنی و تعمیر گاهی از طریق برون سپاری به بخش 
اتوبوس  دستگاه  مزایده 113  پیگیری  و  خصوصی 

فرسوده نیز در فصل پاییز اجرایی شده است.

اقدامات اجرایی سازمان اتوبوسرانی در پایيز 96

اصالحات هندسی مجموعه اقداماتی است که با 
استاندارد سازی هندسه معابر، تقاطع ها، میادین 
به مدیریت و نظم دهی  و دوربرگردان ها منجر 
به جریان حرکت وسایل نقلیه، روانسازی ترافیک، 
عابرین  ایمنی  افزایش  و  رانندگي  سوانح  کاهش 
چرخش  شعاع  و  موقعیت  اصالح  گردد.  می 
باندهای  ایجاد  میادین،  احداث  ها،  دوربرگردان 
افزایش  و  کاهش  )باند  چپ  به  گردش  حرکت 
اقدامات است که  این  از  ... نمونه ای  سرعت( و 
معموال در یک بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت  
اجرا و به بهره برداری میرسد و دوره تأثیرگذاری 

آن یک بازه 5 ساله است. که  عبارتند از:
- اصالح تقاطع امام شرقي - لر ) در حال اجرا( 

منطقه یک
- اتصال خیابان خرداد به بلوار مدرس ) منطقه دو 

در حال تهیه اسناد مناقصه (
- تقاطع چراغدار توحید - خرداد کیانپارس جهت 

اجرا به پیمانکار ابالغ شد ) منطقه دو(
- اجرای میدان در تقاطع بلوار امام شرقی و بلوار 

سپهر ) منطقه هشت (
بلوار  دوربرگردان  اجراي  و  هندسي  اصالح   -

کارگر غربي روبروي دانشگاه آزاد) منطقه پنج( 
- اصالح هندسي و اجراي میدان در تقاطع علوي 

- فراهاني )منطقه شش(

- اصالح هندسي و اجراي دوربرگردان در میدان 
خلیج فارس ) منطقه هفت(

- اصالح هندسي و اجراي میدان در انتهاي بلوار 
68 متري کوي رمضان ) منطقه هفت(

شهرک  بلوار  اول  قسمت  هندسي  اصالح   -
آغاجاري ) منطقه سه(

ضلع  دوربرگردان  اجراي  و  هندسي  اصالح   -
شمالي میدان شفا بلوار فني و حرفه اي

)منطقه هشت(
- اصالح هندسي و اجراي دوربرگردان پروانه اي 

در بلوار صداقت شرقي ) منطقه هشت(

اقدامات مدیریت مطالعات در اصالح هندسی معابر شهر اهواز

روزشمار هفته حمل و نقل و ترافیک

 26 آذرماه ، روز حمل و نقل و رانندگی

 27 آذرماه،روز حمل و نقل و مردم

 28 آذرماه،روزحمل و نقل،پلیس و قانون

 29 آذرماه،حمل و نقل، آموزش و فرهنگ عمومی

  30 آذرماه،حمل و نقل و محیط زیست

 1 دی ماه ، روز راهدار

 2 دی ماه،روزحمل و نقل و ایمنی

هفته حمل ونقل گرامی باد 



یادداشت

برای بسیاری از ما، رفتن به محل کار، حتی نیازی 
اما  ندارد.  نیز  خانه  ورودی  درب  از  رفتن  بیرون  به 
چالش ها  از  مجموعه ای  می تواند  خانه  از  کردن  کار 
را به همراه داشته باشد، به خصوص زمانی که بحث 
بودن خوراکی های  فراوان  میان می آید.  به  سالمتی 
وسوسه انگیز در آشپزخانه، کمبود انگیزه های اجتماعی 
غیرصحیح،  شرایط  یک  در  کردن  کار  وسوسه ی  و 
مانند کار در رختخواب، همگی می تواند باعث به خطر 

انداختن سالمتی فرد دورکار شود.
هنگام  سالمتی  حفظ  برای  نکته   10 به  جا  این  در 

دورکاری در منزل اشاره می کنیم:
1- برای خود یک فضای کاری مجزا ایجاد 

کنید.
برای خود در خانه فضایی را انتخاب کنید که تنها برای 
کار کردن طراحی و تعیین شده باشد. فعالیت های شما 
در رختخواب تنها باید به خوابیدن و استراحت محدود 
در  می تواند  تخت  در  کار  وسایل  کردن  وارد  شود. 
توانایی  شما برای استراحت پس از کار کردن، اختالل 
ایجاد کند. برای خود یک میز و صندلی تهیه کنید و 
فضای کاری و شخصی خود را از یکدیگر مجزا کنید.

۲- یک صندلی خوب انتخاب کنید.
یک صندلی راحت و مخصوص کار کردن برای خود 
انتخاب کنید که در طول روز تعادل شما را در زمان 
کار کردن حفظ کند. همچنین می توانید صندلی را 
از یک میز به صورت  به طور کامل کنار بگذارید و 
ایستاده استفاده کنید تا به کمر خود نیز استراحت بدهید 
و احتمال ایجاد آسیب را برای بلندمدت کاهش دهید.

3- هر یک ساعت یک بار از جای خود بلند 
از  بیرون  به  یک بار  روزی  حداقل  و  شوید 

خانه بروید.
طوالنی  مدت  برای  نشستن  محل  در  گرفتن  قرار 
بسیار آسان است، به خصوص زمانی که در جای خود 

برنامه ی  یا  زمان سنج  یک  از  کنید.  راحتی  احساس 
مخصوص استفاده کنید تا به شما یادآوری کند که از 
جای خود بلند شوید و هر یک ساعت یک بار بدن خود 
را بکشید، و مطمئن شوید که از خانه خارج می شوید، 
حتی برای کمی راه رفتن در اطراف خانه و قرار گرفتن 

در معرض آفتاب و هوای تازه.
آن  به  و  کرده  ریزی  برنامه  برای خود   -4

پایبند باشید.
دیر بیدار شدن از خواب و کار کردن در ساعات غیر 
معمول می تواند وسوسه انگیز باشد، اما شما می توانید 
از سالمت ذهنی و کیفیت کاری خود از طریق ایجاد 
همان طور  ببرید،  بهره  مناسب  کاری  برنامه ی  یک 
که اگر قرار بود به دفتر کار بروید همین کار را انجام 
همان  اساس  بر  بعد،  مرحله ی  در  سپس  می دادید. 

ساعات، فعالیت های خود را انجام دهید.
5- برای انجام ورزش روزانه برنامه ریزی کنید.

از  می کنید،  تنظیم  را  خود  برنامه ی  که  زمانی 
انعطاف پذیری در برنامه کاری، به نفع خود استفاده 
کنید. برای ورزش روزانه، مانند مالقات های مختلف 

خود برنامه ریزی کنید.
6- برای خود یک محیط آرام بخش ایجاد 

کنید.
در خانه کار کردن به این معناست که شما بر روی 
محیط اطراف خود آزادانه کنترل دارید، بنابراین محیط 
و  کنید  تبدیل  آرام بخش  محیطی  به  را  خود  کاری 
اگر  را تحت کنترل قرار دهید.  میزان اضطراب خود 
به شمع های معطر عالقه دارید، آن ها را اطراف میز 
کاری خود قرار دهید. اگر یک منظره ی زیبا به افزایش 
روبروی  را  میز کار خود  آرامش شما کمک می کند، 
پنجره قرار داده و یا یک اثر هنری که از دیدن آن لذت 

می برید را در مقابل دید خود قرار دهید.
ایجاد  و  زمان  تنظیم  طریق  از   -7

و  کاری  زندگی  در  تعادل  محدودیت ها، 
شخصی خود را حفظ کنید.

برابر ساعات  در  را  و خود  کنید  تنظیم  را  زمان خود 
تنظیم شده مسئول نگه دارید. اجازه ندهید کار بر روی 
زمان شخصی شما و یا بالعکس، تسلط پیدا کند. اگر 
می توانید از کار کردن در آخر هفته ها اجتناب کنید 
و مقدار زمانی که هر روز برای کار کردن اختصاص 

می دهید را محاسبه کنید.
8- در آشپزخانه ی خود خوراکی های سالم 

ذخیره کنید.
زمانی که بدانید آشپزخانه ی شما با خوراکی های لذیذ 
پر شده است، پرسه زدن در آشپزخانه، هر چند دقیقه 
یک بار، وسوسه انگیز است، بنابراین از طریق خریدن 
میوه های تازه و سبزیجات، و قرار دادن تنقالت دور از 

دسترس، این وسوسه را از خود دور نگه دارید.
کار،  محل  به  رفتن  زمان  همانند   -9

استحمام کنید و لباس مناسب بپوشید.
بسیاری از متخصصان باور دارند که شما خصوصیات 
مرتبط با آن چه که پوشیده اید را می پذیرید. بنابراین 
روز،  طول  تمام  در  راحتی  لباس  پوشیدین  جای  به 
به محل کار می پوشید  رفتن  زمان  در  را که  لباسی 
را به تن کنید. داشتن احساس صالحیت و شایستگی 
تنها به بهره وری مربوط نمی  شود، تحقیقات نشان داده 
است که خودکارآمدی می تواند تاثیر مثبتی بر روی 

رفتارهای مرتبط با سالمتی داشته باشد.
دور  راه  از  مجازی  اجتماع  یک  در   -10

فعالیت داشته باشید.
برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  اجتماعی  روابط  داشتن 
است، حتی در صورت عدم حضور همکاران در زمان 
کار کردن. ایجاد و حفظ روابط اجتماعی سالم می تواند 
به بهبود کلی سالمتی و تندرستی منجر شده و به شما 

به منظور با انگیزه ماندن کمک کند.

*  هیات تحریریه: فرزانه لیموچی - نوید احمد پور-  الهام لویمی-  معصومه محمودی  فرد - شهال عابدی-    مونا آل منیع 
فاطمه صادقیان     -  عاطفه شاعری کریمی

*  سرویس عکس:  فرید خویطی - میالد  معصومی صاحب امتیاز و مدیر مسئول : شهرداری اهواز   
سردبیر : فرزین حاتمی کاکش دفتر مرکزی : اهواز - امانیه - خیابان عارف نبش دز شرقی -  اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز تلفن : 33335063نشریه داخلی شهرداری اهواز

رسول اکرم )ص(: بهترین مردم کسی است که مردم از او بهره مند شوند. )تحف العقول21(

دبیر سرویس : عاطفه شاعری کریمی
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یادداشت
پیش بینی زلزله

فنای  به  محکوم  همکاران  مدت ها  تا  قناری ها   
به  را  آن ها  معدن  کارگران  بوده اند،  معدنچیان 
داخل تونل ها می بردند و هنگامی که قناری بخت 
بالفاصله  می کرد،  زدن  بال بال  به  شروع  برگشته 
را  تونل  و  می شدند  سمی  گاز های  تصاعد  متوجه 
متمادی  سال های  تا  حیوانات  این  می کردند؛  ترک 
البته  دهند،  نجات  را  معدنچیان  جان  توانستند 
تکنولوژی های  از  توانستند  انسان ها  مدتی  از  پس 
بازنشسته   قناری ها  و  کنند  استفاده  پیشرفته تری 
انسان ها  از  برخی  برای  دلیل،  همین  به  شدند. 
تکنولوژی حرف اول و آخر را می زند، اگرچه همیشه 
از  زلزله  بود.  وابسته  تکنولوژی  به  نمی توان  هم 
از  آن  پیش بینی  حاضر  حال  در  که  ا ست  مواردی 
اگرچه  تکنولوژی خارج است،  توانایی های  حیطه ی 
پا  از  دانشمندان  دیگر،  عرصه های  همه ی  مانند 
آزمون  را  مختلف  راه های  همچنان  و  ننشسته اند 
همین  به  را حل  کنند،  مسئله  سرانجام  تا  می کنند 
دلیل پژوهشگران حوزه ی رفتارشناسی حیوانات هم 
دست روی دست نگذاشته  اند و رفتار حیوانات را پیش 
حیوانات  می رسد  نظر  به  می کنند.  مطالعه  زلزله  از 
از  پیش  را  زلزله  می توانند  که  دارند  مکانیسم هایی 
وقوع احساس کنند؛ گویا در این مورد هم حیوانات 

باید به کمک انسان ها بیایند.  
یکی از ارگان هایی که در کشورمان در حوزه ی زلزله 
اکتشافات  و  زمین شناسی  سازمان  می کند،  مطالعه 
زلزله  مختلف  زوایای  از  سازمان  این  است،  معدنی 
پژوهشکده  این  در  می دهد،  قرار  بررسی   مورد  را 
کارگروه تخصصی ای وجود دارد، که عنوان آن بسیار 
رفتارشناسی  تخصصی  »گروه  است:  هیجان انگیز 
دارند  وجود  پژوهشگرانی  بخش  این  در  حیوانات«. 
مورد  زلزله  وقوع  با  رابطه  در  را  حیوانات  رفتار  که 

بررسی قرار می دهند.
نویسنده : علی اکبر یالپانیان

 
ارتباط بین گروه خونی و تاثیر 

بیشتر آلودگی هوا

آلودگی هوا برای تمام انسان ها مضر است اما اثرات 
با گروه های خونی خاص را  افراد  منفی آن برخی 

بیشتر اذیت خواهد کرد.
پزشکی  مرکز  قلب  موسسه  محققان  و  پزشکان 
اینترمونتین در ایالت اوتا، با مطالعه روی اطالعات 
بیماران در بازه زمانی سال 1993 تا 2007 دریافتند 
برای  سینه  قفسه  درد  یا  قلبی  حمله  خطر  که، 
زمان های  در   AB و   A, B گروه خونی  دارندگان 
بروز آلودگی هوا دوبرابر می شود، اما در مورد گروه 

خونی O، تنها 40 درصد است.
به گزارش روزنامه انگلیسی تلگراف، محققان هشدار 
داده اند افرادی با این گروه های خونی باید در زمان 
به  بمانند،  منزل  در  بیشتر  هوا  شدید  آلودگی  های 

ویژه اگر به بیماری های قلبی مبتال هستند.
دکتر بنجامین هورن محقق ارشد این مطالعه، می گوید: 
بیماران  در  هوا  آلودگی  و  قلبی  حمله  بین  ارتباط 
را  افراد  نباید   AB و   A, B خونی  گروه  دارای 
مضطرب کند، ما اطالعات الزم را در مورد آلودگی 
هوا به بیماران ارائه می دهیم، سعی می کنیم به آنها 
باید در  باید بکنند،  این مواقع چه کاری  بگوییم در 

خانه و دور از آلودگی هوا بمانند.
از 20  کمتر  عموماً  هوا،  در  معلق  ذرات  سالم  میزان 
اما  شود،  می  قلمداد  مکعب  متر  هر  در  میکروگرم 
به 60  هوا  در  ذرات  این  اندازه  هوا  آلودگی  زمان  در 
میکروگرم و بیشتر در متر مکعب می رسد. این مطالعه 
نشان می دهد برای هر 10 میکروگرم بیشتر از اندازه 
سالم، افراد دارای گروه های خونی 25 درصد بیشتر 
بیشتر در  تنها 10 درصد   O دارندگان گروه خونی و 
معرض خطر هستند. نزدیک به 55 درصد افراد، دارای 
در  بیشتر  و  هستند   AB و   A, B خونی  های  گروه 
فاکتور  میزان  زیرا  دارند  قرار  قلبی  معرض مشکالت 

انعقاد خون در این گروه های خونی بیشتر است.
یافته های این مطالعه دو روز پیش )سه شنبه/ 14 
نوامبر، 23 آبان( در نشست های علمی انجمن قلب 

آمریکا در شهر آناهایم کالیفرنیا ارائه شد.

  چرا آب میوه ها مضر هستند؟ 
مضر  بدن  سالمت  برای  صنعتی  میوه های  آب 
تا  بخوریم  میوه  آن ها  جای  به  است  بهتر  و  هستند 
ویتامین های الزم به بدن ما برسد. باید روزانه 5 نوع 
میوه و سبزیجات خورد تا ویتامین های الزم و ضروری 
به بدن برسند؛ زیرا این مواد غذایی دارای مواد معدنی، 
آنتی اکسیدان ها و مقداری فیبر هستند و معمواًل در 
غذای روزانه ما دیده نمی شوند. در صورتی که تمام 
این مواد برای عملکرد مناسب بدن الزم و ضروری 
سلول ها،  پیری  از  جلوگیری  برای  ویژه  به  هستند 

سرطان، اختالالت گوارشی و غیره.

دانستنی ها

نوآوری

آداب و رسوم شب یلدا در نقاط مختلف ایران
شب یلدا

پاییز( تا طلوع  از 30 آذر )آخرین روز  این شب به زمان بین غروب آفتاب 
ایرانیان و  اول ماه دی )نخستین روز زمستان( اطالق می شود.  آفتاب در 
نیم کره  این شب در  را جشن می گیرند.  یلدا  اقوام شب  از دیگر  بسیاری 
شمالی با انقالب زمستانی مصادف است و به همین دلیل از آن زمان به بعد 

طول روز بیش تر و طول شب کوتاه تر می شود.
نام 

واژهٔ یلدا ریشهٔ سریانی دارد و به معنای والدت و تولد است. منظور از تولد، 
والدت خورشید )مهر/میترا( است. رومیان آن را ناتالیس آنایکتوس یعنی روز 
تولد مهر شکست ناپذیر می نامند. ابوریحان بیرونی از این جشن با نام میالد 

اکبر نام برده و منظور از آن را میالد خورشید دانسته است.

استان آذربایجان )شرقی و غربی(
در خطهٔ شمال و آذربایجان رسم بر این است که در این شب خوانچه های تزیین 
شده به خانهٔ تازه عروس یا نامزد خانواده بفرستند. مردم آذربایجان در سینی خود 
هندوانه ها را تزئین می کنند و شال های قرمزی را اطرافش می گذارند. درحالی 

که مردم شمال یک ماهی بزرگ را تزئین می کنند و به خانهٔ عروس می برند.

استان مازندران
در مازندران شب یلدا بسیار با اهمیت و گرامی داشته می شود. در این شب 
همه مردم به خانه پدر بزرگها و مادر بزرگ ها رفته و ضمن دور هم نشینی و 
خواندن فال حافظ و فردوسی خوانی به خوردن تنقالت و میوه جات خصوصًا 
انار و هندوانه و ازگیل می پردازند و با خوردن و نوشیدن و شنیدن صحبت ها 
و داستان های بزرگترها شب را به صبح می رسانند و معتقدند که صبح بعد 

از یلدا روز پیروزی خورشید بر سیاهی و تاریکی ها است.

استان فارس
سفرهٔ مردم شیراز مثل سفرهٔ نوروز رنگین است. مرکبات و هندوانه برای سرد 
مزاج ها و خرما و رنگینک برای گرم مزاج ها موجود است. حافظ خوانی جزو 
جدانشدنی مراسم این شب برای شیرازی هاست. البته خواندن حافظ در این 

شب نه تنها در شیراز مرسوم است، بلکه رسم کلی چله نشینان شده است.

استان همدان
همدانی ها فالی می گیرند با نام فال سوزن. همه دور تا دور اتاق می نشینند 
و پیرزنی به طور پیاپی شعر می خواند. دختر بچه ای پس از اتمام هر شعر 
بر یک پارچه نبریده و آب ندیده سوزن می زند و مهمان ها بنا به ترتیبی که 
نشسته اند شعرهای پیرزن را فال خود می دانند. همچنین در مناطق دیگر 
همدان تنقالتی که مناسب با آب و هوای آن منطقه است در این شب خورده 
می شود. در تویسرکان و مالیر، گردو و کشمش و مویز نیز خورده می شود 

که از معمولی ترین خوراکی های موجود در این استان هاست.

 استان خراسان
فردوسی در این شب مرسوم است.  در شهرهای خراسان خواندن شاهنامهٔ 
یکی از آیین های ویژه شب یلدا در استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی 
برگزاری مراسم »کف زدن« است. در این مراسم ریشه گیاهی به نام چوبک 
را که در این دیار به »بیخ« مشهور است، در آب خیسانده و پس از چند بار 
جوشاندن، در ظرف بزرگ سفالی به نام »تغار« می ریزند. مردان و جوانان 
فامیل با دسته ای از چوب های نازک درخت انار به نام »دسته گز« مایع 
مزبور را آنقدر هم می زنند تا به صورت کف درآید و این کار باید در محیط 
سرد صورت گیرد تا مایع مزبور کف کند. کف آماده شده با مخلوط کردن 
برای  پسته  و  گردو  مغز  با  تزیین  از  پس  و  شده  خوردن  آماده  شکر  شیره 
پذیرایی مهمانان برده می شود. در این میان گروهی از جوانان قبل از شیرین 
کردن کف ها با پرتاب آن به سوی همدیگر و مالیدن کف به سر و صورت 

یکدیگر شادی و نشاط را به جمع مهمانان می افزایند.

استان اردبیل
در اردبیل رسم است که خانواده ها شب یلدا دور هم جمع می شوند و تا پاسی 
از شب با هم شب نشینی می کنند. هنداونه، انار، پرتقال، تخمه، ماهی پلو و... از 

جمله خوراکی هایی است که در استان اردبیل مرسوم هست.

خوراکی ها
انار و هندوانه جزو مهم ترین ملزومات شب یلدا هستند. همچنین آجیل شب یلدا 

نیز در ایران طرفدار بسیاری را دارد .

 مهمترین اختراعات ایرانی در سالی که گذشت

دستاوردهای محققان و پژوهشگران در سال 95نشان از باروری نوآوری و فناوری 
است که می تواند اتفاقات خوبی را در سال های آینده برای کشور رقم بزند.

- یکی از این فناوری ها در سال 95 رونمایی شد، ربات پیش خدمت بود. این 
ربات توسط محققان دانشگاه امیر کبیر ساخته شده است.

- یکی دیگر از دستاوردهایی که محققان دانشگاه تهران همواره در راستای 
این  بود.  اند، ساخت خودروی خورشیدی »غزال«  برداشته  توسعه آن قدم 
خودرو توانست یک سفر چند روزه به کل ایران را داشته باشد تا به ایرانی ها 
به خوبی شناسانده شود. این خودروی چهار چرخ با گنجایش دو سرنشین 
می تواند حداکثر تا 130 کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشد. این خودرو در 

سال 94 ساخته شد و در سال 95 اولین استارت مسافرت را زد.
- همچنین از دیگر دستاوردهای محققان که در سال 95 به نتیجه رسید، 
بالگرد ملی با نام صبا 24۸ بود. بالگرد ملی صبا 24۸ به دست متخصصان 
به سازمان  وابسته  )پنها(  ایران  بالگرد  نوسازی  و  پشتیبانی  توانمند شرکت 
مراکز  و  دانش بنیان  شرکت های  همکاری  با  و  دفاع  وزارت  هوایی  صنایع 

علمی و دانشگاهی کشور طراحی و ساخته شده است.
- ساخت دست و پای مصنوعی از طریق سیستم پنوماتیک توسط محققان 
از دیگر دستاوردهای رونمایی شده در سال گذشته بود.  علمی و کاربردی 
این دستگاه برای نظامیان نیز کاربرد دارد به طوریکه اگر نظامیان بخواهند 
باری را حمل کنند می توانند از این پای مصنوعی استفاده کنند زیرا این پاها 

وزن بار را تحمل می کند و فشاری بر پای خود فرد نظامی وارد نمی شود.
دانشگاه  انکساری چشم  عیوب  تحقیقات  مرکز  محققان  دیگر،  از سوی   -
علوم پزشکی مشهد موفق به طراحی عینک سنجش دید با استفاده از لنز 
کانون متغیر شدند. عملکرد این وسیله مشابه عملکرد دستگاه های فاراپتر، 
رتینسکوپ و تریال فریم هایی است که در حال حاضر به همراه جعبه لنز در 

اختیار چشم پزشکان قرار دارد.
ربات  این  دانشگاه شریف طراحی شده؛  دانشکده مکانیک  ربات رسا در   -
برای اولین بار است که در حوزه ناشنوایان ساخته شده است. این ربات با 26 
درجه آزادی در دست، 3 درجه آزادی در گردن و 3 درجه آزادی در کمر و پا 

می تواند برای آموزش کودکان ناشنوا به کار گرفته شود.

سرای محله کوی رمضان------------- ------------------------------------------------ ---------------------------  فرید خویطی

 10 نکته برای حفظ سالمت دورکارها

که  است  بدن  اعضای  مهمترین  از  یکی  کبد 
تواند  می  آن  کارکرد  روند  در  خللی  کوچکترین 

زندگی را به کام انسان زهر کند. 
کبد مسئول فیلتر کردن سموم خون است و همچنین 
نقش مهمی در تلفیق کربوهیدرات ها و چربی ها دارد. 
کبد ویتامین های مختلف را برای افزایش سالمت بدن 
ذخیره می کند. با این حال شگفت انگیزترین عالئمی 
که به شما هشدار می دهند این عضو از بدن نیاز به 

سم زدایی جدی دارد، معرفی شده است:
تغییر رنگ ادرار : این عالمت یکی از هشدارهای 
جدی برای سوء عملکرد کبدی است. تغییر رنگ ادرار 
به زرد تیره را جدی بگیرید و در اسرع وقت نسبت به 

بررسی مشکالت کبدی اقدام کنید.

از  ناشی  عالمت  این  که  حالی  در   : تورم شکم 
اما یک دلیل آن  از شرایط سالمتی است،  بسیاری 
نیز می تواند سمی شدن کبد باشد. تورم شکم همراه 
با نفخ شدید به شما هشدار می دهد که سریعًا برای 

سم زدایی کبد اقدام کنید.
مشکالت پوستی : افزایش تجمع سموم در کبد 
شود.  می  پوست  در  منفی  پیامدهای  بروز  به  منجر 
از  آکنه  و  خشکی  پوست،  ناگهانی  پذیری  تحریک 
عالئم سمی شدن کبد هستند. اگرچه برخی از درمان 
های رایج این عالئم پوستی را از بین می برند، اما راه 

حل اساسی، سم زدایی از کبد است.
از  یکی  اسید  ریفالکس  معده:  اسید  ریفالکس 
کسانی  در  بخصوص  گوارشی  مشکالت  ترین  رایج 

است که پرخوری می کنند. با این حال یکی از نشانه 
های هشدار دهنده سمی شدن کبد نیز می تواند باشد.

نتیجه  تواند  می  ذهنی:  و  فیزیکی  خستگی 
فعالیت بیش از حد روزانه و یا عادات ناسالم زندگی 
باشد. با این حال خستگی بیش از حد و دائمی که 
های  نشانه  از  یکی  باشد،  هم  توضیح  قابل  غیر 

هشدار دهنده مشکالت کبدی است.
احتباس مایعات : این عالمت، در میان مبتالیان 
که  هنگامی  اما  است  شایع  کلیوی  مشکالت  به 
توان  می  نیز  شود  می  حد  از  بیش  کبد  فعالیت 
و  اندام  در  آشکار  تورم  کرد.  تجربه  را  این عالمت 
بخصوص شکم نشان دهنده احتباس مایعات ناشی 

از مشکالت کبدی است.

زردی: زردی شاید از مهم ترین عالئم کبد سمی باشد. 
زردی پوست، ناخن  ها و یا سفیدی چشم  ها یکی از 
دالیل نگرانی از بیماری کبد سمی است. زردی نشانه   
آن است که بیماری کبدی به سیروز پیشرفت کرده و 

باید سریعاً به دنبال کمک پزشکی باشید.
کم  اشتهایی : تهوع، استفراغ، و یا کم  اشتهایی با 
بیماری کبد سمی در ارتباط هستند. در نتیجه  تهوع، 
بیماران دارای کبد سمی ممکن است کاهش وزن را 
نیز تجربه کنند. لپتین هورمونی است که توسط بدن 
ترشح می  شود تا باعث شود پس از خوردن احساس 
سیری کنید. بیماران دارای کبد چرب سطوح افزایش 
 یافته  ای از لپتین دارند که می تواند کم اشتهایی شان 

را نیز توصیف کند.

اگر این ۸ نشانه را دارید، کبدتان سمی است!

درروزچقدربافرزندتانحرفمیزنید؟
ارشد  کارشناس  زاده  علی  احسان   *
روانشناسی : کاهش گفتگو در خانواده ها و کاهش 
ارتباطات کالمی میان اعضای خانواده به مرز هشدار 

رسیده است و سالمت خانواده ها را تهدید می کند. 
شناسی  آسیب  گروه  در  که  پژوهش  یک  نتایج 
نشان  شده  انجام  رفتاری  علوم  بنیاد  در  اجتماعی 
می دهد میزان همکالمی والدین شاغل با فرزندان در 

روز فقط 49 دقیقه است! 
آنها به علت گرفتاری های شغلی، مشکالت رفت و آمد، 
تماشای تلویزیون و… فقط حدود 49 دقیقه در روز 

را با فرزندان خود سپری می کنند و همکالم می شوند.
شاغل،  مادر  و  پدر   250 و  هزار   4 بین  بررسی  در 
بازی  اسباب  و  سرگرمی  بهترین  که  شد  مشخص 
و  بوده  الکترونیکی  بازی های  خانواده ها،  به حضور در کنار والدین داشته باشند.همین موضوع باعث شده فرزندان نیز عالقه کمتری این گونه 

به گفته این آسیب شناس اجتماعی، در شهرستان ها 
این زمان خیلی بیشتر بوده و به 4 ساعت نیز می رسد.

همچنین 6۸ درصد از والدین مشکالت مالی را مهم 
ترین مانع برای گذراندن وقت بیشتر در کنار خانواده 
تشخیص داده اند و  36 درصد از فرزندان این خانواده ها 
نیز کمبود حضور والدین را باعث ناراحتی روحی خود 
اعالم کرده اند. در این تحقیق مشخص شد که 70 
درصد از خانواده ها فقط روزهای تعطیل در کنار هم غذا 
می خورند و کمتر از 55 درصد از آن ها نیز به مهمانی یا 

گردش های دسته جمعی با یکدیگر می روند. 
درکودکان زیر 6 سال، قصه گویی هنگام خواب، بازی 
والدین با فرزندان و همراهی کودکان در گردش ها و 
بازی های خارج از خانه بزرگ ترین آرزوهای کودکانی 

است که دارای والدین شاغلند.   


