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سرمقاله

پرداخت عوارض شهری، 
راهی به سوی توسعه 

* فرزین حاتمی کاکش
امروزه از آنجاییکه شهرداری ها نهادی غیردولتی و مردم 
نهاد هستند که وظیفه ی تامین نیازهای شهر را بر عهده 
وسیله  به  را  شده  ارائه  خدمات  هزینه   از  بخشی  دارند، 
شهروندان  از  خدمات«  »بهای  و  شهری«  »عوارض 

دریافت می کنند. 
بر همین اساس پرداخت به موقع عوارض شهری از سوی 

شهروندان نقش بسزایی در عمران و آبادی شهر دارد.
بی گمان توسعه پایدار نتیجه برنامه ریزی براساس منابع 
پایدار است و پرداخت عوارض شهری راهی به سوی این 

توسعه خواهد بود.
شود  می  امر  این  تسهیل  سبب  که  ای  مسئله  اگرچه 
اعتماد سازی میان شهرداری و شهروندان است  مسئله 
بدین معنی که اگر شهروندان خود را بعنوان بخش مهمی 
و  وضعیت  بهبود  در  ای  عمده  نقش  که  بدانند  شهر  از 
پیشرفت شهر دارند و مشارکت آنان سبب ساز توسعه و 
عمران شهر می شود قطعا در سرنوشت شهر که به نوعی 

سرنوشت ساکنان آن را در پی دارد سهیم خواهند شد.
ایجاد اعتماد میان شهرداری و شهروندان نیز میسر نمی شود 
مگر با تالش شهرداری در راستای بسترسازی برای شکل 

گیری این اعتماد.
پرداخت  به  نسبت  شهروندان  بخواهیم  اگر  عبارتی  به 
عوارض خود در موعد مقرر میل و رغبت داشته باشند 
شهر  در  که  هایی  پروژه  مشاهده  با  را  میل  این  باید 
با تغییراتی که چهره شهر را متحول  انجام می شود و 

می کند ایجاد کنیم.
چون  بزرگی  های  پروژه  اجرای  با  نیز  اهواز  شهرداری 
محله،  چندین سرای  احداث  سبز،  فضای  کمربند  ایجاد 
ساحل سازی ها، توسعه فضای سبز، روشنایی پارک ها 
و اجرای 30هزار تن آسفالت در عرض دوماه گذشته در 
راستای ترغیب شهروندان به پرداخت به موقع عوارض 

شهری اقدام کرده است.

شریعتی استاندار خوزستان:

 روحیه جهادی کتانباف شهر 
را متحول می کند

شهرداری باید 
روح خدمتگزاری 
و اخالص را بیشتر 
از جاهای دیگر 
داشته باشد
مقام معظم رهبری

 ) مدظله العالی( 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز

عکس : میالد معصومی

شهردار اهواز :
 الزمه توسعه و پیشرفت محالت اهواز

مشارکت مردم در اداره شهر است

 از هر دور ریختنی می توان یک اثر 
هنری خلق کرد
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معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز خبر داد:
آخرین مانع مسیر احداث تقاطع شهید 

بندر برداشته شد

مناسب سازی 
فضای شهری 
برای معلولین

10

اداره کل ارتباطات و  امور بین الملل شهرداری اهواز

توسعه پایدار نتیجه 
برنامه ریزی براساس 
منابع پایدار است؛ 
پرداخت عوارض 

نوسازی، راهی به سوی 
توسعه پایدار شهری

نمای سه بعدی از تقاطع چند سطحی شهید بندر

شهردار اهواز :
برای رسیدن به فضای مطلوب شهری از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد



شـهر

خبر کوتاه خبر ویژه
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کرایه تاکسی شهری اهواز افزایش نیافته است
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز، افزایش نرخ کرایه تاکسی طی روزهای اخیر را تکذیب کرد و گفت: دریافت کرایه بیشتر از نرخ مصوب 
از مسافران تخلف است. محمد رستم منش افزود: سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز ساالنه یک نوبت از سازمان حمل و نقل همگانی کشور میزان 
درصد افزایش نرخ کرایه تاکسی را استعالم می کند و رقم اعالم شده پس از تأیید هیات مدیره و شورای سازمان تاکسیرانی، به شهرداری می رود تا 

به الیحه تبدیل شود و در صورت تصویب شورا برای تأیید به فرمانداری ارجاع می شود. 

احداث پارک در ساحلی غربی کارون

مدیر منطقه دو گفت: پروژه احداث پارک حد فاصل 
در  مطلوبی  روند  با  معلق  پل  تا  )چهارم(  نادری  پل 

حال اجراست.
منطقه  عمرانی  و  فنی  معاونت  افزود:  دغاغله  پرویز 
به  اقدام  منطقه  توسعه فضای سبز سطح  بمنظور  دو 
پل  حدفاصل  غربی  ساحلی  جاده  در  پارکی  احداث 
نادری)چهارم( تا پل معلق نموده که با اعتباری بالغ بر  
17 میلیارد ریال و 700مترمربع مساحت و با پیشرفت 

فیزیکی 30 درصد در مرحله بلوک کاری است.
وی با تاکید بر اهمیت موضوع فضای سبز در مدیریت 
شهری،افزود: فضای سبز یکی از مهم ترین نمودهای 
عملکرد شهرداری به شمار می رود که ضمن زیبایی 
بخشیدن به چشم انداز و منظر شهری،در تقویت روحیه 
نشاط و شادابی  شهروندان نیز تاثیر چشمگیری خواهد 
گذاشت. مدیر منطقه دو اظهار امیدواری کرد، با انجام 
حال  رفاه  تامین  جهت  در  موثر  گامی  اقدامات،  این 

شهروندان برداشته شود.

احداث جایگاه مخازن جمع آوری زباله 
در منطقه سه

مدیر شهرداری منطقه سه از احداث جایگاه مخازن جمع 
آوری زباله در سطح معابر منطقه سه خبر داد.

ارتقاء  هدف  با  گفت:  مطلب  این  اعالم  با  یوسفی 
سطح بهداشت و نظافت شهری و ارائه خدمات هرچه 
بهتر به شهروندان و به منظور افزایش تعداد مخازن 
با  آنها  جمع آوری زباله )فان(،عملیات احداث جایگاه 
جدولگذاری و پی سازی توسط حوزه معاونت خدمات 

شهری منطقه در حال انجام است.
وی افزایش تعداد مخازن فان را در کلیه محالت و معابر 
سطح منطقه عنوان کرد و گفت :هم اکنون این اقدام در 
کوی نیرو،کوی 17 شهریور و کوی فدک انجام شده و 

در سایر نقاط سطح منطقه نیز انجام می شود.

نشاء کاری گل های فصلی
 در  سطح منطقه4 

    به منظور عرضه خدمات مفید و بهینه به شهروندان 
و همچنین زیباسازی فضای شهری، نشاء کاری گل 

های فصلی در سطح منطقه چهار در حال انجام است.
مدیر منطقه چهار گفت: برای رونق بخشیدن به فضای 
هوایی، حوزه  و  آب  با شرایط  متناسب  و  سبز شهری 
خدمات شهری منطقه با انتخاب بذر قوی و سالم، اقدام 
به کاشت درختچه گلدار گل کاغذی و نهال برهان گلی 

در سطح منطقه کرده است.
گلهاي  کاشت  اینکه  بیان  با  فخرالدین  احمد  ا...  روح 
شهر،  چهره  زیبایي  بر  عالوه  سال،  طول  در  فصلي 
افزود:  شود  مي  نیز  شهروندان  روحیه  شادابي  موجب 
پارک  انواع مختلف گیاهاني که زینت بخش  از  یکي 
ها و فضاي سبز شهري هستند و به شکلهاي مختلف 

کاشته مي شوند، گل هاي فصلي هستند.
هاي  گونه  داراي  فصلي  گلهاي  کرد:  تصریح  وی 
مختلف و متنوعي هستند که با توجه به تنوع فصول 
را  دیگري  گلهاي  منطقه  شهرداري  سال،  طول  در 
جایگزین  مي کند. این گل ها که عمدتًا از گونه ی 
گل کاغذی و برهان گلی است در نقاط مختلف منطقه 
قطعه  و  ساحلی  بلوار  آیلند  فارس،  خلیج  پارک  مانند 

روبروی لوپ شمالی پل پنجم کاشته شد.

آهک پاشی والیروبی 
در سطح  منطقه پنج

آب  دفع  های  کانال  پاشی  وآهک  الیروبی  عملیات 
گندزدایی  هدف  با  شهری  فاضالب  و  سطحی  های 
همچنین  و  زا  بیماری  عوامل  و  حشرات  با  مبارزه  و 
جوندگان و حشرات موذی در سطح منطقه پنج  انجام 
شد.مدیر منطقه پنج با اعالم این خبر گفت: با توجه 
به کاهش نزوالت آسمانی و فقدان سیستم فاضالب 
فاضالب  شدن  سرازیر  و  محروم  درمناطق  شهری 
های خانگی در خیابان ها و احتمال شیوع بیماری های 
و  الیروبی  عملیات  موذی،  حیوانات  تجمع  و  مسری 
توسط  منطقه  سطح  فاضالب  جویهای  پاشی  آهک 

کارگران خدمات شهری انجام شد.
و  معابر  محیط،  بهداشت  حفظ  منظور  به  افزود:  وی 
گذرگاهها و همچنین رفع هرگونه بوی تعفن، عملیات 
الیروبی و آهک پاشی کانال های دفع آبهای سطحی 
ریزی  برنامه  و  مستمر  صورت  به  شهری  وفاضالب 

شده توسط  حوزه خدمات شهری  انجام می شود .

معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز خبر داد:
آخرین مانع مسیر احداث تقاطع شهید 

بندر برداشته شد
 

پس از هماهنگی های فشرده با شرکت برق منطقه 
سایر  و  اهواز  برق  توزیع  شرکت   ، خوزستان  ای 
دستگاه های مرتبط، عملیات جابجایی شبکه برق 

فشار قوی میدان شهید بندر آغاز شد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز با اعالم این 
خبر گفت: ظرف یک هفته آینده با احداث و نصب 
سه دکل تلسکوپی جدید به ارتفاع 44 متر، شبکه 
ارتفاع  و  اصالح   بندر  شهید  میدان  محدوده  در 
صفری  محمد  کرد.  خواهد  پیدا  افزایش  شبکه 
افزود: آخرین مانعی که برای تکمیل عرشه تقاطع 
غیر همسطح میدان شهید بندر وجود داشت با این 
جابجایی شبکه برداشته خواهد شد و پروژه در مسیر 
خواهد  قرار  مانده  باقی  عملیات  انجام  و  تکمیل 

گرفت و کار با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
 وی گفت: امیدوار هستیم تا پایان سال، فاز نخست 
تکمیل  پل  غربی  شرقی  محور  اصلی  خط  پروژه 
شده و مورد بهره برداری قرارگیرد. صفری در پایان 
شرکت  مدیرعامل  بزرگ  دشت  های  همکاری  از 
برق منطقه ای در راستای تسریع در روند پیشبرد 

این پروژه تشکر و قدردانی کرد
 

تالش جهادی در راستای افزایش
 کمی و کیفی سطوح آسفالت

مدیر شهرداری منطقه شش گفت: تا پایان سال بخش 
شش  منطقه  سطح  فرعی  و  اصلی  معابر  از  وسیعی 
موسوی  صاحب  سید  شود.  می  بهسازی  و  آسفالت 
افزود: در نتیجه بازدید های میدانی و درخواست های 
شهروندان منطقه، همه خیابان ها، کوچه ها و معابری 
که نیاز به مرمت یا آسفالت کلی دارند شناسایی شده و 

عملیات آسفالت در این خیابانها انجام می شود.
از انجام طرح نهضت آسفالت را ایجاد رفاه  وی هدف 
به وضعیت  شهروندان عنوان و تصریح کرد: رسیدگی 
آسفالت معابر به عنوان یکی از اساسی ترین درخواست 
های شهروندان به صورت مستمر در شهرداری منطقه 
شش پیگیری و اجرا می شود. موسوی افزود: امیدواریم 
با ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان، بتوانیم بخش 
عمده ای از درخواست های آنان را در زمینه عمرانی و 
تامین زیرساخت ها به نحو شایسته ای فراهم کنیم. وی 
در تشریح اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری منطقه 
گفت: آسفالت خیابانها و معابر چندین نقطه از محدوده 
منطقه شش از جمله خیابانهای کوی مندلی،کروشات و 
سادات بدلیل خاکی بودن و آلودگی محیطی وضعیتی 
نامناسبی داشت و مشکالت عدیده ای را برای ساکنان 
ایجاد کرده بود که پس از زیرسازی و طی مراحل فنی، 
آسفالت این خیابانها اجرایی شد. وی با تاکید بر اهمیت 
تحقق برنامه های این شهرداری افزود: قرار است تا پایان 
سال جاری خیابانها و معابر اصلی و فرعی سطح منطقه 

شش ترمیم ،لکه گیری، زیرسازی و آسفالت شود.
که  مطلب  این  بیان  با  شش  منطقه  شهرداری  مدیر 
رسیدگی و رفع درخواست شهروندان از اهداف ماست، 
تصریح کرد: شهرداری منطقه شش در تالش است با 
همکاری شهرداری مرکز و همراهی شورای اسالمی 
شهر اهواز از تمام توانایی ها و امکانات موجود برای 
ویژه  به  مختلف  های  زمینه  در  بهتر  رسانی  خدمات 
فعالیت های عمرانی و افزایش کمی و کیفی فضای 
شهری استفاده نماید. الزم به ذکر است، اکیپ اجرایی 
کوی  معابر  و  ها  خیابان  در  حاضر  حال  در  آسفالت 

انقالب مستقر و مشغول فعالیت هستند.

 افزایش پل های عابر پیاده در منطقه هفت 
 مدیر شهرداری منطقه هفت گفت: مسئله عابر پیاده در 
طراحی شهری بسیار مهم و اساسی است و ساخت پل 
عابر پیاده نیز موجب افزایش ایمنی عبور و مرور عابران 
پیاده می شود. شهنی ادامه داد: بیشترین افراد در معرض 
خطر و بیشترین جان باختگان در حوادث رانندگی درون 
شهری، عابرین پیاده هستند، در همین راستا شهرداری 
منطقه هفت در امر ساخت ،حفاظت و نگهداری پل های 
عابر پیاده بسیار کوشا و فعال بوده و ساخت پل عابر پیاده 
از  قرار داده است. وی  اولویت دستور کاری خود  را در 
عملیات احداث دو  پل عابر پیاده در بلوار اصلی کوی 
و  داد  خبر  فارس  خلیج  میدان  شمالی  و ضلع  رمضان 
تصریح کرد: پل عابر پیاده بلوار اصلی کوی رمضان با 
85 درصد پیشرفت فیزیکی هم اکنون ستون ها و عرشه 
آن نیز به طول 60 متر نصب شده و ضلع شمالی میدان 
خلیج فارس با حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی نیز در 
حال اجرا است. شهنی در مورد پل های عابر پیاده در 
سطح منطقه هفت نیز اظهار کرد: هشت پل عابر پیاده 
وجود دارد که دو دهنه آن در بلوار پاسداران ، یک دهنه 
، یک دهنه  نواب  بلوار  ، سه دهنه در  بلوار ساحلی  در 
در سخیریه و یک دهنه پل عابر پیاده دیگر در سه راه 
تپه روبروی ترمینال نصب است. مدیر منطقه هفت در 
مورد فعالیت اجرایی پلهای عابر پیاده نیز تصریح کرد:  
به طور کلی در راستای  گذرگاه  پیاده   پل های عابر 
های عرضی غیر همسطح روگذر طبقه بندی می شوند و 
نمونه ای از امکانات مناسب شهری برای تسهیل عبور و 
مرور عابرین پیاده، همراه با افزایش ایمنی تردد، جلوگیری 
از حوادث ناگوار و نیز کاهش مشکالت ترافیکی معابر 
هستند. از این رو با توجه به کارایی و پیامدهای مثبت این 
پل ها، طراحی و ساخت آنها در سطح شهر در دستور کار 

شهرداری قرار دارد.

استاندار خوزستان :

روحیه جهادی کتانباف شهر را متحول می کند 
به  اهواز  شهردار  کتانباف،  و  خوزستان  استاندار  شریعتی، 
همراه تنی چند از مدیران شهری و استانی از آخرین مراحل 
پیشرفت پروژه های شهری بازدید کردند و در جریان آخرین 

مراحل پیشرفت آنها قرار گرفتند.
وضعیت  بازدید،  این  ی  حاشیه  در  خوزستان  استاندار 
پیشرفت پروژه ها را مناسب ارزیابی کرد و گفت: الحمداهلل 
پروژه های عمرانی به خوبی پیش می رود، موانعی بر سر 
راه برخی از پروژه ها وجود داشت که با ارگانهای مربوطه 
خوشبختانه  هستیم،  موانع  رفع  حال  در  و  شد  مذاکره 
قرارگاه منطقه ای کربال سپاه پاسداران، سازمان های آب 
و برق و شرکت برق منطقه ای همکاری خوبی داشتند که  
امیدواریم تا پایان سال افتتاح پروژه های احداث مسیرهای 
دسترسی به پل ششم از سمت بلوار آریا، اتصال پل مسیر 
کوی والیت به کوی رمضان و بخشی از تقاطع شهید بندر 

به بهره برداری برسد
وی افزود:  با گشایش این مسیرهای جدید مزایایی از قبیل 
ایجاد ورودی و خروجی های جدید، تسهیل در تردد خودروهای 
سنگین و جلوگیری از ورود آنها به مرکز شهر  را شاهد هستیم 
که روح و جان تازه ای  به شهر می بخشد و شهر را از بن 
بست خارج می کند. این پروژه ها عالوه بر مزایای ترافیکی و 
زیباسازی باعث ارزش افزوده در مناطق اجرای پروژه و باال بردن 

استانداردهای زندگی در اهواز می شود.
از  و حمایت  لزوم همراهی  بر  تاکید  با  غالمرضا شریعتی 
از  گفت:  عمرانی  های  پروژه  احداث  در  اهواز  شهرداری 
بدو مسئولیتم در استانداری خوزستان، از اقدامات عمرانی 
شهرداری اهواز حمایت کرده ام و این حمایت به صورت 

ویژه  از زمان تصدی مدیریت جدید شهرداری ادامه یافته 
خدمت  کار،  برای  زیادی  ی  انگیزه  کتانباف  آقای  است. 
رسانی و اقدامات زیربنایی دارد و این روحیه ی جهادی ما را 

هم دلگرم تر به کمک و حمایت می کند.
وی تصریح کرد: تالش شده است از محل های مختلف 

به پروژه های عمرانی و زیرساختی شهرداری کمک شود، 
ما خود را در این موضوع متعهد می دانیم و درصدد هستیم 
تا سه ماه  آینده 60 میلیارد تومان به پروژه های زیربنایی 
شهرداری کمک کنیم که 15میلیارد تومان آن پرداخت شده 
و دستور تخصیص 15میلیارد تومان نیز ابالغ شده است و 

مابقی هم به تدریج به پروژه ها تزریق می شود.
عوارض  پرداخت  عدم  خصوص  در  خوزستان  استاندار 
این  داشت:  اظهار  دولتی  های  دستگاه  برخی  قانونی 
موضوع نیز با هم افزایی و همکاری میان طرفین برطرف 

می شود و ما نیز در این زمینه پیگیری خواهیم کرد.
شریعتی با تاکید بر لزوم تعامل بین بخشی در جهت توسعه 
ی شهر و استان و پرهیز از بخشی نگری تصریح کرد: باید 
با نگاهی کالن منافع خوزستان و اهواز را در نظر بگیریم 
که اگر همه با این دید حرکت کنیم، مشکالت نیز برطرف 
می شود و خوشبختانه این دید در بین اکثر مدیران استانی 

و شهری وجود دارد.
از تقاطع  استاندار خوزستان و هیات همراه   گفتنی است 
نهم،  پل  حوالی  ساحلی  جاده  بندر،  شهید  سطحی  چند 
و  آریا   بلوار  سمت  از  ششم  پل  به  دسترسی  مسیرهای 
پل اتصال بین کوی والیت به کوی رمضان از مسیر کوه 

گلف بازدید کردند.

منصور  ریاست  به  اهواز  شهرداری  درآمدی  ی  جلسه 
و  برگزار  شهرداری  درآمدی  کمیته  همراه  به  کتانباف، 
نوسازی،  عوارض  انبوه  های  فیش  توزیع  و  تولید  طرح 
و  بحث  مورد  پسماند  و  پیشه  و  کسب  خدمات،  بهای 

بررسی قرار گرفت.
در این جلسه شهردار اهواز با اشاره به لزوم برنامه ریزی 
و اجرای دقیق این برنامه گفت: باید آموزش های الزم 
انجام  توجیهات الزم  و  ارائه  نیروهای مجری طرح،  به 
شود. در این خصوص باید وظایف کارگروههای مختلف 
اعم از پشتیبانی، نرم افزاری، تبلیغات و غیره مشخص و 

تقسیم کار به نحو مطلوبی انجام شود.
منصور کتانباف افزود: در همین راستا نیاز است هماهنگی 
الزم بین سازمان فاوا و معاونت مالی اداری برقرار شود 
تا بتوانیم گامی موثر در جهت تحقق درآمدهای قانونی 
برداریم. ضمن آنکه این فیش ها باید تا 15 بهمن ماه 

توزیع شود. وی ادامه داد: در این طرح، ماموریت کارگروه 
تبلیغات، ماموریت ویژه ای است. باید ابعاد مختلف این 
کار برای مردم مشخص شود، شهروندان باید بدانند این 
عوارض بابت چیست و کجا هزینه می شود. هر چه با 
مردم صادقانه تر و شفاف تر باشیم، استقبال از این طرح 

بیشتر می شود. 
شهردار اهواز گفت: محتوای تبلیغات از سوی حوزه ی 
درآمد که باید کم حجم و پر محتوا )با استناد به قوانین( 
باشد، به کارگروه تبلیغات اعالم شود و این کارگروه نیز با 
روش های مختلف و با استفاده از ظرفیت های گوناگون 
های  تلویزیون  سیما،  و  صدا  مجازی،  فضای  قبیل  از 
شهری، رسانه های مکتوب و غیره، مردم را به مشارکت 

در این موضوع دعوت کنند.
منصور کتانباف با اشاره به ارائه مکانیسم های تشویقی 
عوارض  پرداخت  به  آنان  ترغیب  جهت  شهروندان  به 

دقیق  بررسی  با  باید  تشویقی  های  بسته  داشت:  اظهار 
در نظر گرفته و آیین نامه و راهکارهای آن تنظیم و در 
باید دقت  اعمال شود. در محاسبه ی فیش هم  بودجه 
حقی  شهرداری  از  نه  مردم  از  نه  تا  گیرد  ویژه صورت 

ضایع نشود. مالک محاسبه باید فقط قانون باشد.
وی با دعوت از مردم اهواز برای پرداخت این عوارض 
تنگنای  و  رکود  با  در شرایطی که  قانونی تصریح کرد: 
فعلی مواجه هستیم، هر چه این طرح موفق تر اجرا شود، 
ارائه کنیم.یقین  خدمات بیشتری را می توانیم به مردم 
و  کنید صرف عمران  پرداخت می  که  ریالی  بدانید هر 

آبادانی اهواز می شود. 
کتانباف در پایان تصریح کرد: اگر بخواهیم شهری آباد 
شهروندان  است  ضروری  باشیم،  داشته  یافته  توسعه  و 
نگهداری شهر  و  در حفظ  به موقع عوارض  پرداخت  با 

مشارکت کنند.

دعوت شهردار اهواز از مردم برای پرداخت عوارض

شهردار اهواز : دانشگاه شهید چمران افتخاری برای خوزستان است
هیئت  و  اهواز  شهردار  کتانباف  منصور  مشترک  نشست 

رییسه دانشگاه شهید چمران برگزار شد.
این  از  ابراز خرسندی  با  کتانباف  منصور  نشست  این  در 
استان  برای  چمران  شهید  دانشگاه  وجود  گفت:  دیدار 
دفاع  در  آن  نقش  و  علمی  مختلف  ابعاد  در  خوزستان 
مقدس و غیره مایه ی افتخار است. باید به داشته های 

خود افتخار و از تخریب آن پرهیز کنیم. 
شهردار اهواز، با بیان اینکه خوزستان و اهواز به اندازه ی 
اهمیت شان دیده نشده اند، اظهار داشت: مطلبی که بارها 
و  اهواز  نقش  که  است  این  ام  گفته  مسئولین  به  خطاب 
خوزستان را در حیات و توسعه ی کشور ببینند و به همان 
دنیا  در  یابد.  اختصاص  استان  این  به  قانونی  میزان، حق 
شهری را نمی شناسم که مانند اهواز روزانه بیش از یک 
سوال  اما  کند،  تولید  نفت  بشکه  هزار  دویست  و  میلیون 
حجم  این  از  کالنشهر  این  عواید  که  اینجاست  اساسی 
باالی تولید نفت کجاست؟ حداقل 700 میلیارد تومان سهم 
این موضوع است که در حال  بابت  اهواز  آالیندگی شهر 
حاضر با دشواریها و چانه زنی فراوان، حداکثر 30 میلیارد 

تومان به شهرداری اهواز پرداخت می شود. 
و  خواند  غیردولتی  و  عمومی  نهاد  را  شهرداری  وی 
پروژه  برخی  از  اندکی  بسیار  سهم  جز  به  داشت:  اذعان 
از  های کالن عمرانی، صددرصد هزینه های شهرداری 
عوارض قانونی تامین می شود. لذا ما به عنوان شهروندان 

هزینه  است،  متفاوت  مقوله  دو  که  این شهر  ساکنین  یا 
های اهواز را تامین می کنیم. 

اهواز در میان  این مطلب که شهرداری  بیان  با  کتانباف 
کالنشهر ها کمترین درآمد با فاصله ی زیاد را دارد افزود: 
اخذ  در  که  ام  خواسته  دولتی-استانی  مدیران  از  همیشه 
شهرداری  سهم  حتمًا  خود  ی  مجموعه  برای  اعتبارات 
و  بیاید  شهر  به  اعتبارات  این  تا  ببینند  پررنگ  را  اهواز 

صرف  که  سهمی  شود.  اهواز  آبادانی  و  عمران  صرف 
این  زندگی همه ی ساکنین  توسعه فضای  و  نگهداشت 
شهر  می شود.  شهردار اهواز خاطرنشان کرد: شهر اهواز 
به دالیل متعددی دارای مشکالت زیادی در ادوار گذشته 
هیچ  جمعیت،  و  وسعت  جز  به  شهر  این  هست.  و  بوده 
اخذ  عدم  ندارد.  را  کالنشهر  یک  های  شاخصه  از  یک 
و  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  قانونی،  عوارض  صحیح 

قانونی  برخورد  عدم  و  غیرقانونی  تصرفات  پروانه،  بدون 
با متخلفین از جمله این مشکالت است که از دوره های 
اصال  ها  هزینه  و  درآمدها  است.  رسیده  ارث  به  قبل 
بدون کوچکترین  مناطق  از  بسیاری  در  ندارد.  همخوانی 
درآمدی، ماهیانه هزینه های گزافی را صرفًا برای خدمات 
شهری و نگهداشت منطقه هزینه می کنیم. محالت کم 
محروم  شهری  خدمات  کوچکترین  از  که  برخورداری 
هستند. اما با تمام این معضالت، مصمم هستیم به لطف 

خدا و اتحاد خدمت و تغییرات ایجاد کنیم.
به  ویژه  توجه  بر ضرورت  تاکید  با  اهواز  شهردار  ادامه  در 
فضاهای آموزشی در ابعاد مختلف اظهار داشت: به معاونت 
ابالغ شده که در محدوده ی 30  ترافیک  و  نقل  و  حمل 
متر قبل و بعد از آن کلیه فضاهای آموزشی اعم از مدارس، 
دانشگاهها و ...نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، عالئم 
ترافیکی، خط کشی، سرعتکاههای استاندارد و سایر موارد 
ایمنی و ترافیکی انجام شود. ضمن آنکه با تعامل می توانیم 

مشکالت دانشگاه شهید چمران را نیز برطرف سازیم.
در این دیدار دکتر خواجه رییس دانشگاه شهید چمران نیز 
دانشگاههای  این دیدار، مجموعه ی  از  ابراز خرسندی  با 
شهید چمران و جندی شاپور را یک مجموعه بزرگ علمی 
با جمعیتی حدود 26 هزار نفر شامل دانشجویان، اساتید و 
در  مشارکت  به  مایل  آنها  که همه ی  خواند  اداری  کادر 
توسعه ی کالنشهر اهواز و جبران عقب افتادگی ها هستند.

 سمینار علمی مدیریت بحران شهری  پنجم دی ماه و 
در  ایمنی  ملی  روز  و  بم  زلزله  وقوع  سالروز  با  همزمان 

برابر زلزله در اهواز برگزار شد.
حاشیه  در  اهواز  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
در  چالشها  و  بحرانها  با  مقابله  در  گفت:  سمینار  این 
های  راهکار  و  علمی  نگاه  نیازمند  مختلف  های  حوزه 

تخصصی هستیم.
 جانشین ستاد مدیریت بحران شهرداری اهواز با اشاره 

و  بحران  مدیریت  مقوله  در  آموزشی  مباحث  اهمیت  به 
نقش آن در ارتقاء، آمادگی و مقاوم سازی در مواجهه با 
اهواز  مجموعه شهرداری  گفت:   گوناگون  های  بحران 
در  و  دارد  مختلف  در سطوح  آموزش  به  ای  ویژه  نگاه 
علمی  انجمن  با  خوبی  های  هماهنگی  رابطه  همین 
پدافند غیر عامل انجام شده است که به زودی در قالب 
مباحث  علمی  انجمن  این  با  همکاری  تفاهمنامه  انعقاد 
آموزشی در سطوح مختلف به شهروندان اهوازی بویژه 

محصلین بعنوان یکی از مهمترین گروه های هدف ارائه 
خواهد شد. 

های  یافته  از  گیری  بهره  برای  تالش  افزود:  عالیپور 
این دو  تلفیق  مدیریت بحران و دستاورد های علمی و 
مقوله  در برخورد با انواع بحران های  شهری و زیست 
مجموعه  های  برنامه  و  اهداف  مهمترین  از  محیطی 
مدیریت  اداره  در  ویژه  بطور  و  شهری  خدمات  معاونت 

بحران این معاونت می باشد.

عالیپور معاون خدمات شهری :

 برای مقابله با بحران ها نیازمند راهکارهای علمی هستیم

ارتقای فرهنگ شهروندی، یعنی گذران زندگی با کیفیت در شهر

اگر بخواهیم شهری آباد و توسعه یافته داشته باشیم، ضروری است شهروندان با پرداخت به 
موقع عوارض در حفظ و نگهداری شهر مشارکت کنند
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خبر دبیر سرویس: فرزانه لیموچی

اخبار کالنشهرهاخبر کوتاه
با مشارکت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران:
جنگل کاری 540 هکتار از اراضی شمال منطقه دو

سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان  مدیرعامل  مختاری،  علی  محمد 
شهرداری تهران پس از بازدید از محدوده های شمالی وحریم منطقه 2 
از گسترش بی رویه  آلودگی هوا و جلوگیری  راستاي کاهش  گفت: در 
اهمیت  از  البرز  دامنه  گیاهی  پوشش  حفظ  سازها،  و  ساخت  و  شهرها 
به همین دلیل طرح کمربند فضای سبز در  برخورد دار است.  ویژه ای 

شهرداری تهران شروع شده است.
به  از طرح کمربند فضای سبز   تهران هم جزیی   2 منطقه  افزود:  وی 
شمار می آید و  می توان در اراضی کوهستانی آن جنگل کاری کرد. در 
همین راستا سازمان پارکها از هفته اول دی ماه طرح جنگل کاری در 

540 هکتار از اراضی کوهستانی منطقه را شروع کرده است.
محمد علی مختاری با اشاره به اینکه از مجموع 540 هکتار، 500 هکتار 
در قالب طرح پردیس کوهستانی و حدود 40 هکتار در قالب دروازه البرز 
قرار خواهد گرفت گفت: پروژه جنگل کاری در این محدوده ها آغاز شده 

و امیدواریم پیش از هفته درختکاری طرح به پایان برسد.
رسول کشت پور، شهردار منطقه 2 نیز ضمن ابراز خرسندی از مشارکت 
شهرداری تهران در اجرای این طرح ها گفت: عالوه بر طرح های جنگل 
البرز توسط سازمان پارکها،شهرداری  کاری پردیس کوهستان و دروازه 
به  فراز  کوی  کوهستانی  پردیس  پروژه  اجرای  حال  در  هم  منطقه 
در  سبز  کمربند  طرح،   3 هر  تکمیل  با  که  است  هکتار   200 مساحت 

حاشیه شمالی منطقه شکل می گیرد.

راه اندازی سرای محالت، اولویت مناطق 
10 گانه شهری کرج

قائم مقام شهردار کرج خواستار راه اندازی سرای محالت در مناطق 10 
ارایه آموزش  گانه این شهر شد و گفت: سراهای محله نقش موثری در 
و  ناهنجاریها  شناسی  آسیب  محالت،  قوت  نقاط  شناسایی  شهروندی، 
بافت  و  فرهنگی  قومی،  هویت  اساس  بر  محله  هر  شهروندان  نیازهای 
کرج،  شهری  مدیریت  خبری  پایگاه  گزارش  به  دارد.  آن  جغرافیایی 
مهندس محمدکریم شفیعی  افزود: آغاز فعالیت سرای محالت در مناطق، 
ارتباط  و  شود  مي  شهروندان  و  شهر  نیازهاي ضروري  از  آگاهي  موجب 
مدیریت شهري این کالنشهر با معتمدین محالت را دو چندان مي کند.

وی ادامه داد: مشارکت فعال شهروندان در پیشبرد اهداف مدیریت شهری 
اندازی  راه  و  است  اهمیت  حایز  بسیار  اجتماعی  پایداری  به  رسیدن  و 
سراهای محالت موجب استفاده از قابلیت های محلی، آگاهی از نیازهای 
ضروری شهروندان و اجرای طرح های محله محور در راستای رسیدن به 

توسعه پایدار شهر کرج می شود.

150 تابلوی هوشمندسازی ایستگاه های اتوبوس 
 در قم نصب می شود

هوشمندسازی  پروژه  گفت:  قم  شهرداری  اتوبوسرانی  سازمان  مدیرعامل 
در خصوص  مسافران  به  بخشی  آگاهی  برای  قم  اتوبوس  های  ایستگاه 
ایستگاه در دستور کار است که در حال  به  اتوبوس  زمان ورود و خروج 

حاضر 150 تابلو آماده شده و به زودی نصب می شود.
اتوبوس ها  تمامی  و رصد  آل  ای وی  راه اندازی سیستم  به  موحد  مومنی 
در شهر قم اشاره کرد و افزود: طرح بازسازی اتوبوس ها و 120 دستگاه 
وارد چرخه حمل  و  بازسازی کرده  تا  است  کار  در دستور  ملکی  اتوبوس 

و نقل کنیم.
وی همچنین اذعان کرد: با توجه به اینکه عمر ناوگان اتوبوسرانی به 9 
سال  آنها  قرارداد  که  اتوبوس  دستگاه   258 نتیجه  در  است،  رسیده  سال 

آینده با بخش خصوصی تمام می شود را بازسازی می کنیم.

کارگروه تسهیل سرمایه گذاری در مشهد تشکیل شد
شورای  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  اقتصادی،  امور  کمیسیون  رییس 
سرمایه گذاری  تسهیل  کارگروه  تشکیل  به  اشاره  با  مشهد  شهر  اسالمی 
مشهد  شهر  در  سرمایه  تومان  میلیارد  هزار  چند  حاضر  حال  گفت:در 
کنیم،  خارج  رکود  از  را  پروژه ها  این  بتوانیم  اگر  و  است  شده  زمین گیر 
اشتغال زیادی  بهره برداری،  پروژه و هم در مرحله  هم در مرحله تکمیل 

ایجاد می شود.
تا  ایم  گذرانده  مصوبه ای  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  در  افزود:  وی 
کار  به  بتوانند  تخلف،  بدون  بخش  در  مترمربع  2هزار  باالی  پروژه های 

خود ادامه دهند و فقط بخش خالف دار آنها متوقف شود.

 خرید 16دستگاه ماشین مکانیزه جدید حمل زباله در منطقه دو
 16 دستگاه ماشین مکانیزه حمل زباله به ناوگان جمع آوری و حمل مکانیزه زباله در منطقه دو اضافه شد. پرویز 
دغاغله مدیر منطقه دو با اعالم این خبر گفت:  با توجه به نیاز مبرم  منطقه به استفاده از ماشین آالت جدید جهت 

جمع آوری زباله،16 دستگاه ماشین مکانیزه حمل زباله خریداری و به ناوگان منطقه دو اضافه شد.

بازدید شهردار اهواز از پارکینگ طبقاتی طالقانی

منصور کتانباف شهردار اهواز به همراه تنی چند از مدیران شهرداری از پروژه 
پارکینگ طبقاتی طالقانی، پروژه پل کوی گلف و مسیر کوی والیت به کوی 

رمضان بازدید کرد و درجریان آخرین وضعیت این  پروژه ها قرار گرفت.
ی  پروژه  اجرای  ضرورت  به  توجه  با  اهواز  شهردار  بازدید  این  در 
هسته  در  ترافیک  حجم  افزایش  با  گفت:  طالقانی  طبقاتی  پارکینگ 
مرکزی شهر، شش سال پیش پروژه پارکینگ طبقاتی طالقانی با هدف 
تامین بخشی از  پارکینگ این محدوده در خیابان طالقانی که یکی از 
پرترددترین نقاط اهواز است، آغاز و 515 واحد طراحی شد که 436 واحد 
آن به پارکینگ عمومی و 79 واحد از آن به کاربری تجاری اختصاص 
از مشکل  پروژه، بخش عمده ای  این  از  برداری  بهره  با  و  یافته است 

پارکینگ شهر حل می شود.
منصور کتانباف افزود: پیشرفت پروژه 30 درصد است که برای تکمیل آن 
در حال برگزاری مناقصه هستیم و امیدوارم با انتخاب پیمانکار در سریعترین 

زمان ممکن این پروژه افتتاح شود.
وی در ادامه ضمن بازدید از پروژه کوی گلف در خصوص این پروژه نیز 
گفت: اکنون این پروژه در چند جبهه در حال انجام است. از یک سو در 
مرحله ی عملیات خاکی و بستر سازی مسیر هستیم و به زودی عملیات 
آسفالت نیز انجام می شود. از سوی دیگر همزمان با عملیات جدولکاری، 
دیوار حایل )کنار کوه گلف( و پایه های روشنایی و غیره نیز در حال انجام 

است.
منصور کتانباف تاکید کرد: با توجه به رفع مشکالت مالی پروژه، مجری 
پروژه به سرعت در حال انجام کار است و به امید خدا تا پایان سال این 

پروژه را به مردم اهواز تقدیم خواهیم کرد.

برگزاری نشست تخصصی فضای سبز بیولوژیک

نشست تخصصی فضای سبز بیولوژیک با حضور اعضای شورای اسالمی 
شهر اهواز، مدیران مناطق هشتگانه، مدیر عامل سازمان پارکها و فضای 
سبز و الهام جعفر زاده متخصص میکروب شناسی و تهیه کننده کودهای 

بیولوژیک آلی جامد و مایع برگزار شد.
هدف  گفت:  اهواز  شهرداری  سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  عامل  مدیر 
کودهای  از  استفاده  کاهش  کارهای  راه  بررسی  نشست،  این  برگزاری  از 
شیمایی جهت تقویت خاک و افزایش رشد گیاهان می باشد که عالوه بر 

مزایای آن، دارای معایب بسیاری است. 
حمید امیری فرد با بیان اینکه بهترین جایگزین کودهای شیمیایی،کودهای 
کودهای  از  رویه  بی  استفاده  اخیر  های  سال  در  افزود:  است  ارگانیک 
بهترین  لذا  است،  گردیده  هوا  حتی  و  خاک  آب،  آلودگی  باعث  شیمیایی 
از  استفاده  آن،  تقویت  و  خاک  و  آب  آلودگی  از  جلوگیری  برای  روش 
تکنولوژی جدید و بهره بردن از کودهای ارگانیک و پیشگیری از آلودگی 

بیشتر محیط زیست خواهد بود.
تکنولوژی  از  استفاده  با  تا  هستیم  صدد  در  داشت:  اظهار  فرد  امیری 
کودهای  از  استفاده  و  توسعه  را  ارگانیک  کودهای  از  استفاده  جدید، 

شیمیایی را کاهش دهیم.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز در ادامه بیان کرد: تولید کودهای 
ارگانیک با همکاری بخش خصوصی و بصورت پایلوت توسط سازمان پارکها 

و فضای سبز در آینده ای نزدیک اجرا می شود.
وی عنوان کرد: طرح تولید کود ارگانیک با همکاری دکتر الهام جعفر زاده 
با  ثبت جهانی  با  مایع  و  جامد  آلی  تولید کودهای  ایرانی  مبدع  و  مخترع 
استفاده از تفاله نیشکر و فضوالت حیوانی قابلیت تولید در داخل کشور را 

داشته و هیچگونه نیازی به واردات مواد اولیه آن از خارج نیست.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز در پایان یاد آور شد: برای داشتن 
محیط زیست پاکیزه و عاری از هر گونه آلودگی، بهترین و ثمربخش ترین 
روش ها، استفاده از پتانسیل های محیط زیست است. کودهای ارگانیک 
کاهش خرید  و  افزایش محصول  احیای خاک،  از طبیعت جهت  برگرفته 
کودهای شیمیایی تا 50 درصد بیشترین کارکرد و کمترین پیامدهای زیست 

محیطی را به همراه خواهد داشت.

خرید اتوبوس های جدید در دستور کار شهرداری اهواز

خرید اتوبوس و ساخت ایستگاه های مکانیزه جدید با دستور شهردار اهواز در 
اولویت کاری سازمان اتوبوسرانی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز با اعالم این خبر گفت: باید 
امکانات  با  مکانیزه  ایستگاه  توجهی  قابل  تعداد  ممکن  زمان  کمترین  در 

مناسب ساخته شود تا در ماه های گرم سال پذیرای شهروندان باشند.
تردد  مسیرهای  از  وسیعی  بخش  اخیر  های  ماه  در  افزود:  زاده  حسینی 
اتوبوس ها مورد بازبینی، ساماندهی و اصالح قرار گرفته و تعدادی مسیر 

جدید نیز به خطوط اتوبوسرانی اضافه شده است. 
ما،کمبود  سازمان  مشکل  بزرگترین  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
این  رفع  حال  در  اهواز  شهردار  دستور  و  تدابیر  با  که  است  اتوبوس 
مشکالت هستیم . حسینی زاده همچنین از اتخاذ تصمیماتی در سازمان 
اتوبوسرانی در خصوص اصالح و ساماندهی دوربرگردان ها ، چراغ های 

راهنمایی و پل های عابر پیاده خبر داد.

 گروه مطالعات و پژوهش شهرداری اهواز، امسال 
نیز همزمان با سایر سازمان ها و دستگاه های 
پژوهشی  های  فعالیت  علمی،  مراکز  و  اجرایی 
انتشاراتی خود را در نمایشگاه دستاوردهای  و  

پژوهش و فن بازار استان خوزستان ارائه داد
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  حاجتی،  دکتر 
پژوهش  و  مطالعات  غرفه  از  خود  دیدار  در 
افزایش  و  افزایی  هم  لزوم  بر  اهواز  شهرداری 
همکاری شهرداری با سازمان برنامه و بودجه و 
سایر مراکز علمی و دانشگاهی  در زمینه آموزش 
اهداف  تاکید کرد و خواستار تحقق  و پژوهش 

چشم انداز علمی استان شد.
وی پژوهش های انجام شده توسط این گروه از 
جمله طرح پژوهشی بررسی پارک  های اهواز از 
نظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست را ارزشمند 
دانست و بر لزوم  اجرایی شدن پژوهش های 

انجام شده تاکید نمود.
دانشگاه  پژوهشی  معاون  دولو  حاجی  دکتر 
شهیدچمران  نیز در بازدید خود از این غرفه، 
میان  های  همکاری  سطح  از  تمجید  ضمن 
اهواز،  شهرداری  و  چمران  شهید  دانشگاه 
رابطه شهرداری اهواز و دانشگاه را  به عنوان 
الگوی خوبی از ارتباط صنعت و دانشگاه  که 
شایانی  اهواز کمک  توسعه شهر  به  تواند  می 
اهواز  شهرداری  افزود:  و  کرد  توصیف  کند، 

عمران  و  توسعه  دوم  ساله  پنج  برنامه  تدوین 
شهر اهواز را با نظارت و راهبری معاونت برنامه 
ریزی و توسعه سرمایه انسانی به دانشگاه سپرد 
ای  توسعه  و  علمی  رویکرد  از  نشان  این  و 

شهرداری  اهواز به مسائل دارد.
سایر  در  باید  روابط   این  گفت:  همچنین  وی 
فرهنگی  عمران،  فنی،  تخصصی   های  حوزه 
اجرایی  نیز کاربردی و  اجتماعی وتوسعه ای  و 

شود.
پژوهش  و  مطالعات  مدیر  شحیطاوی، 
های  فعالیت  به  اشاره  با  نیز  اهواز   شهرداری 
این  در  افزود:  شهرداری،  پژوهشی  و  علمی 
ای  سازنده  نظرهای  تبادل  و  گفتگوها  مدت  
با  عالقمندان  امور علمی و پژوهشی  و بخش 
علمی  مراکز  و  ها  سازمان  در  ذیربط  های 

تمام  مشارکت  با  باید  مهم  این  که  داشتیم 
کنشگران علمی و صاحب نظران دانشگاهی در 
آینده بیشترتوسعه یابد،  به گونه ای که تصمیم 
گیری های مهم شهری و موضوع آینده پژوهی  

براساس تحقیق و پژوهش باشد.
وی در ارتباط با مطالعات کاربردی شهرداری به 
انجام طرح موفق ممیزی پارک های شهر اهواز از 
نظر سالمت، ایمنی و محیط زیست که به همراه 
ارائه راه حل های پیشنهادی جهت ایمن سازی 
و استانداردسازی پارکها با همکاری دانشگاه آزاد 
اسالمی اهواز صورت گرفته اشاره کرد، و افزود: 
نتایج کاربستی پژوهش مذکور در جلسات مختلف 
خدمات  معاونت  هشتگانه،  مناطق  مدیران  به 
شهری و سازمان پارک ها و فضای سبز ارائه شد 
که امیدواریم با رفع موارد ذکر شده، پارک های 

مذکور در شهر اهواز به نقطه ایده آل خود برسند.   
پژوهشی  طرح  انجام  از  همچنین  شحیطاوی 
کم  حاشیه ای،  محالت  ساماندهی  و  »بررسی 
نظارت  با  اهواز  شهر  غیربرخوردار  و  برخوردار 
افزود:  و  داد  خبر  پژوهش  و  مطالعات  بخش 
برای  مدونی  برنامه  طرح،  این  انجام  با 
ساماندهی محالت حاشیه ای غیر برخوردار و 
کم برخوردار شهر اهواز خواهیم داشت که بر 
مبنای آن می توان گام های مناسب وکاربردی 

در افزایش رضایت مندی شهروندان برداریم.
توسعه   و  ریزی  برنامه  معاونت  است  گفتنی 
شهرداری اهواز طی سالهای اخیر با استفاده از 
از  همواره  همکاری،  های  نامه  تفاهم  ظرفیت 
همکاری های اساتید دانشگاه  شهید چمران در 
کمیته های راهبردی، نشست ها و کارگاه های 
است  گرفته  خوبی  نتایج  و  کرده  استفاده  خود 
دستاوردهای  ارائه  ضمن  نمایشگاه،  این  در  و 
محصوالت  و  کتاب  انتشارات،  پژوهشی، 
آموزشی گروه مطالعات و پژوهش، صدها قلم 
دیگر  آموزشی  محصوالت  و  بروشور  کتاب، 
ریزی  برنامه  قبیل  از  مختلف  های  زمینه  در 
شهری، فضای سبز، پسماند، مسائل شهروندی 
و ... با همکاری سازمان ها، مناطق  و معاونت 
و   نمایش گذاشته  به  های مختلف شهرداری  

توزیع شد.

شهردار اهواز :

 الزمه توسعه و پیشرفت محالت اهواز
مشارکت مردم در اداره شهر است

شهردار اهواز به همراه  فلسفی زاده ، سید ناصر 
موسوی نژاد، سید محسن موسوی زاده، سنواتی، 
و  رییس  پور  بابا  و  زاده  لطفعلی  عمیر،  کعب 
حضور  مالشیه  منطقه  در  شهر  شورای  اعضای 
یافت و از نزدیک با ساکنان این منطقه دیدار و 
گفتگو کرد. در این دیدار منصور کتانباف گفت: 
شهرهای  کالن  از  یکی  عنوان  به  اهواز  شهر 
مطرح کشور دارای مزیت ها و کمبودهایی است 
که هر کدام از آنها یک فرصت برای برنامه ریزی 

جهت حل مشکالت است.
وی افزود: مشکالت کشور، استان و شهر اهواز 
این  نتیجه  در  نیست  اخیر  سال  چند  به  مربوط 
مشکالت در یک دوره کوتاه مدت رفع نمی شود. 
ما تمام توانایی ها و ظرفیت های موجود را به کار 
می گیریم تا با همراهی شهروندان مشکالت را 

برطرف کنیم.
کل  در  ها  شهرداری  کرد:  اذعان  اهواز  شهردار 
که  هستند  غیردولتی  حقوقی  نهاد  یک  کشور 
درآمدها و هزینه های آنها برای مردم است. ما یک 
ریال بودجه دولتی جز برای موارد خاص نداریم و 

درآمدهای ما از وصول عوارض تامین می شود. 
مالشیه  منطقه  کنونی  شرایط  خصوص  در  وی 
در  فاضالب  عملیات  یافتن  پایان  از  پس  گفت: 
منطقه مالشیه، خیابان های منطقه را بر اساس 
گیری،  لکه  شود،  می  انجام  که  ای  مناقصه 
ترمیم  آن  حفاری   نوارهای  و  آسفالت  روکش 
می شود. منصور کتانباف همچنین در خصوص 
این  گفت:  مالشیه  منطقه  در  فرهنگسرا  احداث 
نظیر  مختلفی  های  قسمت  شامل  فرهنگسرا 

کتابخانه، زمین ورزشی و... است.
شهردار اهواز ادامه داد: از بدو ورودم به شهرداری، 
بیش از 20 مرتبه در منطقه مالشیه حضور پیدا 
با همراهی  امور بودم و  ناظر  از نزدیک  کردم و 
کارشناسان مربوطه منطقه را جهت انجام برخی 

فعالیت ها نیازسنجی کردیم.
با  مشترک  نشست  به  اشاره  با  کتانباف  منصور 
مدیرکل منابع طبیعی استان در خصوص احداث 
کمربند سبز در منطقه مالشیه نیز تصریح کرد: 
کمربند سبز اهواز را با مشارکت مردم در منطقه 
پارکها  به سازمان  اجرایی خواهیم کرد،  مالشیه 
ابالغ کردیم در برنامه امسال، منطقه مالشیه را 

نیز درکمربند فضای سبز قرار دهد.
احداث  خصوص  در  همچنین  اهواز  شهردار 
افزود:  مذکور  منطقه  در  نشانی  آتش  ایستگاه 
احداث ایستگاه آتش نشانی، استاندارد خاص خود 
را دارد زیرا این ایستگاه ها دارای نقشه عملیاتی 
اصلی  محورهای  به  بایست  می  حتما  و  هستند 
دسترسی داشته باشند.  آتش نشانی سازمانی بین 
المللی است و ما بر اساس استانداردهای آنها به 

برای  این موضوع هستیم.  برای  راه حلی  دنبال 
انجام  آن  نشانی، جانمایی  آتش  ایستگاه  احداث 
شده است تا حداکثر ظرف مدت 4 دقیقه، نیروها 

به مکان دچار حریق اعزام شوند. 
شهردار اهواز همچنین آمبوالنس را جزو نیازهای 
این  گفت:  و  دانست  منطقه  ساکنین  ضروری 

برای  اما  نیست  شهرداری  وظایف  جزو  موضوع 
و  استاندار  به  را  موضوع  مالشیه  ساکنان  رفاه 

فرماندار اهواز منتقل خواهیم کرد.
وی همچنین از انتقال سکوی پسماند در منطقه 
کرد:  تصریح  و  داد  خبر  دیگر  مکانی  به  مالشیه 
سازمان پسماند و  شهرداری منطقه 5 در صورت 
مشاهده تخلیه زباله در این مکان باید با این موضوع 

برخورد قانونی کرده و مانع از  انجام آن شوند. 

کتانباف در مورد بازارچه این منطقه نیز گفت: این 
بازارچه از سال 82 تاکنون بدلیل وجود معارض 
بالتکلیف است. در گذشته هم به جای آن زمینی 
تحویل داده شد که قطعات و اسناد آن نیز موجود 
است اما همچنان معارض وجود دارد که پس از 
تامین اعتبار، موضوع را حل و فصل خواهیم کرد.

خیرین  از  یکی  آمادگی  اعالم  به  همچنین  وی 
منطقه جهت اختصاص زمینی به منظور احداث 

پارک خبر داد.
در ادامه شهردار اهواز با ذکر این نکته که الزمه 
در  مردم  مشارکت  پیشرفت  محالت،  و  توسعه 
اداره شهر است اظهار داشت: مردم مالشیه بدانند 
مشکالت فقط مختص این منطقه نیست و تمام 
ارکان نظام به فکر مردم چنین مناطقی هستند. 
ستاد فرمان حضرت امام)ره( نیز به این محدوده 
وارد شده و انجام وظیفه می کند. البته بخشی از 
مشکالت توسط شهرداری حل میشود و بخشی 
از آن نیز با مشارکت شهروندان رفع خواهد شد.

در این جلسه رییس شورای اسالمی شهر اهواز 
نیز گفت: ما آمده ایم تا خدمتگزار مردم باشیم و 
به آنها احترام بگذاریم، امیدواریم تا سه ماه آینده 
شود  می  انجام  منطقه  در  که  اقداماتی  خاطر  به 
شما را خوشحال ببینیم. ما بجز منطقه ی شما، 
باید مشکالت سایر مناطق را نیز بررسی و حل 
کنیم در نتیجه در کوتاه مدت قادر به حل همه 

مشکالت نیستیم.
بارندگی  به  توجه  با  افزود:  فلسفی  جعفر  محمد 
در  آن  زیرسازی  و  آسفالت  پروژه  اجرای  ها، 
نگر  واقع  باید  نیست.  پذیر  امکان  حاضر  حال 
البته  کرد.  توجه  مشکالت  به  بینانه  واقع  و  بود 
شورا سعی خواهد کرد جلسه ویژه ای برای این 
اتخاذ کند. وی  نیز  موضوع برگزار و تصمیماتی 
از ساکنان منطقه خواست در منطقه حضور فعال 

داشته و به تعهدات خود عمل کنند.
شورای  عضو  نژاد  موسوی  ناصر  سید  همچنین 
و  کاردان  فردی  را  کتانباف  اهواز  شهر  اسالمی 
از بازماندگان هشت سال دفاع مقدس معرفی و 
از ایشان به خاطر برگزاری این نشست صمیمانه 

تقدیر و تشکر کرد.
در  راه  ابتدای  همین  در  ما  گفت:  پایان  در  وی 
متعددی  نشست های  و  داریم  حضور  مردم  بین 
را با مردم منطقه مالشیه و سایر مناطق برگزار 
کردیم و در جهت رفع مشکالت مناطق تالش 
خواهیم کرد. در حال حاضر نیز در مناطق عین 
و  سیاحی  مندلی،  اهواز،کریشان،  شهرک  دو، 
مختلف  های  فعالیت  اجرای  حال  در  آباد  سلیم 

و خدمت رسانی به مردم هستیم.

شهردار اهواز در نشست مشترک با بسیج اساتید 
دانشجویی  بسیج  و  خوزستان  های  دانشگاه 
سمپوزیوم  برگزاری  از  چمران  شهید  دانشگاه 

ساخت مجسمه در اهواز خبر داد.
ضرورت  به  نشست  این  در  کتانباف  منصور 
بعنوان  شهری  های  مجسمه  نصب  و  ساخت 
و   کرد  اشاره  شهر  زیباسازی  ابزارهای  از  یکی 
با  اهواز  در  مجسمه  ساخت  سمپوزیوم  گفت:  
اداره  همچون  نهادهایی  همفکری  و  همکاری 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات 
ی  حوزه  و  سپاه  فرهنگی  معاونت  اسالمی، 
علمیه بر گزار می شود و در تالشیم از خالقیت 
استفاده  زمینه  این  در  اثر  صاحب  هنرمندان 

کنیم.
اساس  بر  باید  مجسمه  ساخت  داد:  ادامه  وی 
شرایط اقلیمی، جغرافیایی، و فرهنگی استان و 
شهر اهواز باشد.این هنرمندان که آثارشان بیش 
از 10 میلیون تومان ارزش ریالی دارند  ما  فقط 
هزینه بلیط رفت و برگشت و اسکان شش روزه 

آنها را تقبل می کنیم.
از  استفاده  ضرورت  بر  همچنین  اهواز  شهردار 
ظرفیت های دانشگاه ها در این زمینه تاکید و 

تصریح کرد: در این زمینه با دانشکده کشاورزی 
و هنر هماهنگی های الزم را انجام دادیم البته 
برنامه  تدوین  نیز  پیشین  شهردار  بنده  از  قبل 
کرده  واگذار  دانشگاه  به  را  پنجساله شهرداری 
بود که ما هم از این فرصت استفاده کرده و از 
ظرفیت های گروه های دانشگاهی ، معماری، 

عمران و ترافیک نیز استفاده خواهیم کرد.
نقش  به  اشاره  با  ادامه  در  کتانباف  منصور 
گفت:  شهرها  توسعه  و  اداره  در  شهروندان 
باید مطالبه گر خوبی باشد و هم  شهروند هم 
عموم  کند چون  پرداخت  خوبی  به  را  عوارض 

ما  است.  عوارض  محل  از  شهرداریها  درآمد 
350 هزار نفر شهروند داریم که در مناطق کم 
برخوردار زندگی می کنند. این شهروندان بدلیل 
فقر به وظایفشان عمل نمی کنند ولی آنهایی 
که در محالت بهتری زندگی میکنند  یاد گرفتند 

عوارضشان را پرداخت کنند.
اهواز  شهرداری  زایی  درآمد  میزان  گفت:  وی 
است.  تر  پایین  کشور  کالنشهرهای  سایر  از 
جمعیت  پر  خانواده  یک  مثل  اهواز  شهرداری 
منطبق  یکدیگر  با  آن  خرج  و  دخل  که  است 
نیست. باید تالش کنیم شهروند مسئولیت پذیر 

داشته باشیم ، وقتی مدیران دلسوز و مسئولیت 
پذیر در کنار چنین شهروندانی قرار گیرند قطعاً به 

سمت توسعه شهر حرکت خواهیم کرد.
نیز  اهواز  شهری  قطار  پروژه  وضعیت  به  وی 
اشاره کرد و گفت: دستگاه های TBM قطار 
این  از  یکی  و  هستند  فعالیت  حال  در  شهری 
دستگاه ها که دچار نقص فنی شده بود، قطعات 

آن تا قبل از پایان سال وارد کشور می شود. 
قطار  پروژه  دولتی  اعتبارات  درخصوص  وی 
شهری اهواز گفت: قرار بود فاینانس دولتی برای 
پروژه قطار شهری اختصاص یابد که متاسفانه این 
امر میسر نشد اما در صورت فروش اوراق، قادر 

هستیم بخشی از مسیر پروژه را انجام دهیم . 
همچنین در جلسه ای که با استاندار خوزستان 
داشتیم مقرر شد منابع مالی جدیدی را برای مترو 
ایجاد کنیم. وی اظهار امیدواری کرد در صورت 
آینده شش  ماه  مالی،  ظرف 20  منابع  تامین 

ایستگاه قطار شهری راه اندازی شود.
کتانباف گفت : با توجه به کمبودهای اساسی در 
شهر اهواز، برای حل این معضالت نیاز به 14 
هزار میلیارد تومان بودجه داریم در حالی که کل 
درآمد شهرداری اهواز 640 میلیارد تومان است.

نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی در اهواز

استقبال از غرفه شهرداری اهواز در هفته پژوهش
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نگاه نگاه  خرید درخت مرغوبنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاه
از آن  به خوبی  بکارید و  را درست  وقتی یک درخت خوب می خرید آن 
به  طوالنی  سالهای  برای  بسیار  جهات  از  درختتان  و  شما  کنید.  مراقبت 
یکدیگر فایده می رسانید. وقتی یک درخت نامرغوب می خرید حتی اگر 
در کاشت و حفظ آن دقت بسیار به خرج دهید شما و درختتان مشکالت 

پرهزینه بسیاری پیش رو خواهید داشت.
چه عواملی تعیین کننده کیفیت درخت است؟

یک درخت مرغوب دارای :
- ریشه های خوب و سالم برای حفظ رشد سالم درخت است.

- تنه ای بدون زخم های مکانیکی و زخم های حاصل از هرس نامناسب است.
- ظاهری قوی با شاخه های محکم و بافاصله مناسب است.

یک درخت نامرغوب دارای
یا گلدان  پیچ خورده در یک توپ ریشه کوچک  له شده و  - ریشه های 

کوچک است.
- تنه ای با زخم های ناشی از فشارهای مکانیکی یا هرس نامناسب است.

ظاهری ضعیف که در آن چند ساقه در هم پیچیده شده اند یا شاخه ها روی 
تنه بصورت فشرده و نزدیک هم قرار دارند.   

 هر یک از این مشکالت به تنهائی یا با هم شانس درخت برای داشتن 
یک زندگی طوالنی، جذاب، سالم و ثمربخش را به میزان قابل مالحظه ای 
کاهش می دهند. هنگام خرید درخت به دقت آن را بررسی کنید تا مشکلی 
از نظر ریشه، آسیب دیدگی یا شکل ظاهر نداشته باشد. کلمه راف را حفظ 

کنید تا ریشه، آسیب و فرم را به خاطر داشته باشید.
در اینجا جزئیات برخی مشکالت و برخی مالحظاتی که باید هنگام خرید 

درخت از آن مطلع باشید آمده است.
مشکالت ریشه:

ریشه درختانی که به فروش گذاشته می شوند بر سه نوع اند:
- ریشه عریان: بدون خاک و معمواًل ریشه درختان کوچک

- ریشه همراه با توپ ریشه: ریشه ها درون خاکی هستند که با کیسه یا 
پوشش دیگری در یک محل نگهداری می شوند؛ توپ ریشه ممکن است 

درون یک سبد سیمی قرار گیرد.
- ریشه پرورش یافته در گلدان: ریشه ها با خاک درون گلدان هستند.

پایه های با ریشه عریان
ریشه های عریان نباید له شده یا کنده شوند. انتهای ریشه ها باید به خوبی 
جدا شود. چنانچه چند قسمت از ریشه له شده باشد قسمت های آسیب دیده 
را جدا کنید. از ابزارهای تیز استفاده کنید. برش های مستقیم بزنید. این برش 

ها باید بالفاصله قبل از کاشت و آبیاری صورت بگیرند.
پایه های همراه با توپ ریشه

انتهایی  قسمت  از  است  عبارت  طوقه  ببینید  را  درخت  طوقه  بتوانید  باید 
تنه که به ریشه متصل است. باالی توپ ریشه باید صاف و مسطح باشد. 
ریشه هائی که با خاک در کیسه پیچیده می شوند اغلب دارای ریشه های 
چوبی بزرگی هستند که در مرحله قرار گرفتن در درون کیسه کنده شده 
یا آسیب می بینند. درختانی را که ریشه های له شده یا آسیب دیده زیادی 

دارند خریداری نکنید.
  قطر توپ ریشه باید حداقل 10 تا 12 برابر قطر تنه باشد و از فاصله 15 

سانتی متری باالی طوقه، اندازه گیری شود.
پس از قرار دادن توپ ریشه در محل کاشت به دقت کیسه یا سایر وسایل 
نگهدارنده را از آن جدا کنید. کلیه ریشه هائی را که از خاک بیرون زده اند 
ها  ریشه  از  بسیاری  در  دیدگی  آسیب  و  له شدگی  چنانچه  کنید.  بررسی 
مشهود است درخت با مشکالت جدی رشد مواجه خواهد شد. اگر تنها چند 
ریشه آسیب دیده اند فقط بخش های آسیب دیده را جدا کنید. از یک وسیله 
تیز استفاده کنید. دقت کنید که به توپ خاک اطراف ریشه آسیبی نرسانید.

سیم سبدهای سیمی را ببرید. سبد را در محل کاشت قرار دهید. حداقل دو 
سیم باالئی سبد را بدون آسیب رساندن به توپ ریشه ببرید. ریشه هائی را 
که دیده می شوند از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید. چنانچه ریشه های 
بسیاری آسیب دیده باشند درخت با مشکالت  جدی رشد مواجه خواهد شد. 
چنانچه طوقه زیر خاک رفته است قبل از کاشت درخت به آرامی خاک را از 

روی آن کنار بزنید مراقب باشید به پوسته آسیبی نرسد.
پایه های گلدانی

ریشه ها نباید در گلدان پیچ بخورند یا حلقوی شوند. توپ ریشه را از گلدان 
خارج کنید. ریشه های بزرگتری را که دیده می شوند به دقت بررسی کنید 
و ببینید پیچ خورده یا حلقه حلقه شده اند یا نه. ریشه های حلقه شده و پیچ 
خورده اغلب دور سایر ریشه ها می پیچند و باعث مرگ آنها می شوند. اگر 

تنها چند ریشه حلقوی شده اند آنها را با یک وسیله تیز بُبرید.
طوقه تنه باید قابل مشاهده باشد. حواستان به درختانی که خیلی عمقی در گلدان 
کاشته شده اند یا درختانی که در یک گونی یا پالستیک قرار گرفته اند باشد. 
همانند پایه های همراه با توپ ریشه باید بتوانید طوقه پایه هائی را که در گلدان 
کاشته شده اند ببینید. چنانچه طوقه زیر خاک قرار گرفته باشد قبل از کاشت 

خاک را به آرامی کنار بزنید و مراقب باشید به تنه آسیبی نرسد.
آسیب ها و صدمات

مراقب آسیب های زیر پوشش تنه باشید. هرگز پیش از بررسی دقیق تنه، 
درختی را خریداری نکنید. چنانچه درخت در پوششی پیچیده شده است آن 
را کنار بزنید و تنه را از نظر آسیب دیدگی، برش های نامناسب هرس و 
آسیب حشرات بررسی کنید. در زمان حمل می توانید از پوشش به عنوان 

یک محافظ استفاده کنید اما بعد از کاشت باید این پوشش را بردارید.
که  نامناسبی  هرسی  برش  است.  هرس  نامناسب  برش  اصلی  مشکل 
رساند  می  آسیب  آن  به  یا  دارد  می  بر  را  ها  شاخه   ) متورم  )قسمت  یقه 
سرآغاز مشکالت جدی بسیار برای درخت است، مشکالتی از قبیل شانکر، 

پوسیدگی، ترک و... حاصل برشهای نامناسب می باشند.
برش های هرس نامناسب که الیه ترمیم کننده ته شاخه های فرعی و 
محور اصلی را حذف می کنند باعث بروز بیماری و نقص در گیاه نیز می 
شوند. ته شاخه ها را باقی بگذارید. یک برش هرس مناسب شاخه را درست 
از باالی یقه می بُرد. سپس در اطراف برش حلقه ای از بافت های سالم 
بافت های فشرده فقط در  نزنید، ممکن است  تنه برش  به  می روید. رو 
اطراف برشها تشکیل شوند. بافت های تنه در باال و پایین شاخه ها اغلب 
می میرند. در گرمای خورشید یا سرمای یخبندان شکاف ها یا رگه های 

مرده و طویلی در باال و پایین نقاط مرده ایجاد می شوند. 
فرم )شکل(

یک فرم یا ساختار خوب و قوی درخت با شاخه هائی که با فاصله مناسب 
از یکدیگر در طول تنه قرار گرفته اند، به دست می آید. اتصال شاخه به 
تنه باید محکم و قوی باشد. شاخه های در هم لولیده مشکل زا هستند، 
اتصال ضعیفی در محل فشرده شدن شاخه و تنه ایجاد می شود. همزمان 
با افزایش شاخه های در هم فشرده در حین رشد قطری اغلب نقاط مرده 
در  آیند.  می  وجود  به  تنه  به  شاخه  اتصال  محل  پایین  در  ها  شکاف  یا 
اینصورت، این اتصال ضعیف باعث ترک خوردن یا شکستن شاخه ها در 

طوفان های ضعیف و متوسط می شود.
 هنگامی که چند شاخه در یک محل روی تنه قرار می گیرند احتمال ایجاد 
اتصال ضعیف شاخه ای به شدت افزایش می یابد. هر چه شاخه ها بزرگتر و 
در هم پیچیده تر می شوند احتمال شکاف افزایش می یابد. از خرید درختانی 
که دو یا چند ساقه در هم فشرده دارند خودداری کنید. زمانی که ساقه ها در 
هم فشرده می شوند شکاف ها اغلب در بخش های پائینی تنه بروز می کند. 
شکاف ها از محل به هم فشرده شدن چند شاخه محوری یا محل اتصال 
دو تنه بروز می کنند. چنانچه مایلید درختی با چند تنه داشته باشید مطمئن 
شوید که تنه ها به موازات سطح زمین از یکدیگر به خوبی جدا شده باشند.  به 
خاطر داشته باشید که قطر تنه درخت در طول رشد افزایش می یابد. ممکن 
است دو تنه در زمانی که کوچک هستند کمی از هم فاصله داشته باشند اما 

همزمان با رشد آنها در محیط، تنه ها در هم فشرده شوند.

معاون خدمات شهری:
 پلمپ 186 محل عرضه قلیان با 

هماهنگی نیروی انتظامی و حضور 
عوامل اجرائیات شهرداری 

شهری  خدمات  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به   
ماه  از مهر  این مطلب گفت:  بیان  با  علیرضا عالیپور 
امسال تا کنون بیش از 2هزار قلیان نیز از اماکن روباز و 
فضاهای بسته عرضه قلیان توقیف و ضبط شده است.

وی در ادامه با اشاره به طرح های جمع آوری محل های 
روباز عرضه قلیان افزود: مجموعه مدیریت پیشگیری 
جداگانه  اقدامی  در  نیز  شهری  تخلفات  با  مقابله  و 
حدوداً هر 3 یا 4 روز یکبار با اجرای طرح جمع آوری 
خصوصًا  شهر  سطح  در  روباز  های  محل  از  قلیان 
فروشندگان  این  برای  را  در جاده های ساحلی فضا 

متخلف نا امن می کنند.
عالیپور اظهار کرد: 186 محل فروش و عرضه قلیان 
نیز بر اساس احکام قانونی با هماهنگی اداره اماکن 
و با حضور نمایندگان اصناف و بهداشت با همراهی 

مجموعه اجرائیات شهرداری اهواز پلمپ و قلیان های 
ضبط شده از این اماکن پس از صورتجلسه شدن در 
حضور مراجع قانونی به انبارهای شهرداری مناطق 

مربوطه تحویل داده شده است. 

معاون خدمات شهری: 
بازپیرایی و تنوع بخشی به گونه های 

گیاهی فضای سبز در نوار ساحلی
 ادامه دارد

شهری  خدمات  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به 
علیرضا عالیپور از ادامه طرح  بازپیرایی و تنوع بخشی 
به گونه های گیاهی در فضای سبز شهر اهواز خبر 
داد و گفت: اجرای این طرح در نوار شرقی و غربی 
میدان  تا  قوری  پارک  حدفاصل  ساحلی  های  جاده 
مالیات و پل طبیعت تا پل هفتم در حال انجام است.

وی کاشت گلهای فصلی و درختان زینتی و مثمر را 
از جمله اقدامات انجام شده در این طرح عنوان کرد و 
افزود: بخشی از این عملیات در طرح »هر هفته یک 
محله یک پارک در هر منطقه« اجرا شده است و در 
کنار آن روزانه به صورت روتین در مناطق مشرف به 
جاده های ساحلی که شامل مناطق یک، دو، چهار و 

هفت است در حال اجرا می باشد.
 الزم به ذکر است در طرح تنوع بخشی به گونه های 
انواع  ساحلی  های  جاده  در  پیرایی  باز  و  گیاهی 
گلی  برهان  انجیر معابر،گل کاغذی،  نظیر  گونه ها 
حال  در  فصلی  گلهای  و  زینتی  گیاهان  سایر  و 

باشند. می  کاشت 
 

1435 نفر نیروی انسانی و 68 خودروی 
سنگین و نیمه سنگین در بارندگی اخیر 

در شهر به کار گرفته شد

شهری  خدمات  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به 
انسانی  نیروی  نفر   1435 فعالیت  از  عالیپور  علیرضا 
نیمه  و  سنگین  خودروی   68 از  استفاده  همچنین  و 
در  اهوازی  شهروندان  به  رسانی  خدمت  در  سنگین 

بارندگی اخیر خبر داد.
به  اشاره  با  اهواز  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
حوزه  نیروهای  مجموعه  فعال  و  گسترده  حضور 
و  ما  گفت: تالش  اخیر  بارندگی  در  خدمات شهری 
مجموعه امکانات حوزه  خدمات شهری کاهش اثرات 
ناشی از آبگرفتگی های احتمالی در بارندگی اخیر و 
تالش برای تسهیل عبور و مرور شهروندان در معابر 

شهری بود.
لوله گذاری در  اینکه عملیات حفاری و  بیان  با  وی 
شهرک دانشگاه باعث رفع مشکل آبگرفتگی در آن 
اخیر  های  سال  های  بارندگی  در  افزود:  شد  محل 
بعنوان  دانشگاه  شهرک  محدوده  در  دانشجو  پارک 
که  بود  شده  شناسایی  آبگیر  مهم  نقاط  از  یکی 
لوله گذاری  با  ها  بارندگی  آغاز  از  پیش  خوشبختانه 
که انجام دادیم در این نقطه شاهد رفع  این مشکل 
در  آبگیر  نقاط  شناسایی  از  همچنین  عالیپور  بودیم. 
بررسی های بعمل آمده از سطح شهر خبر داد و گفت: 
در بارندگی اخیر عالوه بر اینکه شاهد عدم آبگرفتگی 
شده  انجام  های  بررسی  با  بودیم   معابر   برخی  در 
تعدادی از نقاط آبگیر نظیر بلوار نارنجستان درکوی 
معین زاده را نیز شناسایی کردیم که هماهنگی های 

الزم برای رفع مشکل در حال  انجام است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر اهواز از حوزه معاونت خدمات شهری بازدید کرد.
 به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری پیش از ظهر دیروز دکتر حاجتی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی 
شهر اهواز از حوزه معاونت خدمات شهری بازدید کرد. وی در این بازدید با حضور  کلیه واحد های  معاونت خدمات شهری  در 

فضایی صمیمی با مجموعه پرسنل آن معاونت دیدار کرد و از نزدیک نحوه فعالیت مجموعه را مشاهده کرد.

فریبا برامو :  نیاز گسترده به شهرسازی و شهرگرایی 
در سده اخیر و همچنین انفجار جمعیت در کالنشهرها، 
ابعاد متنوعی به مسائل شهر داده و مباحثی چون آموزش 

و مشارکت شهروندان، اهمیت ویژه ای یافته است.
با کاهش کیفیت محیط  زیست شهری  و افزایش آلودگی 
صوتی، آلودگی بصری، کمبود منابع، رشد آسیب های 
اجتماعی، نابسامانی سیستم های دفع فاضالب و زباله، 
توسعه غیر رسمی کالنشهرها، کاهش کیفیت زیست 
و رفاه شهری، مسائل سکونتی و ناهنجارهای رفتاری 
در شهرها، ضرورت ایجاد و گسترش پایگاه های آموزش  

شهروندی در سطح شهر تشدید شده است.
کاماًل  شهری  زندگی  فرهنگ  آموزش  فقدان  امروزه 
و  شهرنشینی  فرهنگ  از  آگاهی  نا  و  بوده  مشهود 
قواعد رفتاری زندگی شهری، هزینه های زیادی را به 
اداره کنندگان شهر، محیط شهری و ساکنان شهر تحمیل 
 کرده است. کالنشهرها با افزایش مداوم جمعیت ثابت و 
جمعیت سیار و افزایش خرده  فرهنگ ها و قومیت های 
متعدد روبه رو بوده و به موازات آن با نیازهای اجتماعی 
افزایش  و  گسترش  با  که  مواجه اند  آن  به  وابسته 
وظایف  و  شده  بیشتر  به  مراتب  نیازها  وضعیت،  این 

سازمان های مربوطه نیز سنگین تر می شود.
و  مدیران شهری  برای  را  تعهداتی  شهر،  در  سکونت 
و  ارزش ها  و  دارد  همراه  به  شهروندان  بر  را  تکالیفی 
هنجار هایی را به دنبال دارد که این مهم، مدیریت مطلوب 
شهری را با تکیه بر آموزش های شهروندی، همراه با 
انتقال  پایگاه های آموزش دهنده در سطح شهر، جهت 
آموزش های شهری به مردم با هدف ارتقاء مشارکت های 
اجتماعی بیش از پیش می طلبد. اما در ادامه به این که 
آموزش شهروندی چه محتوایی دارد و مقصد اصلی آن 
)مشارکت( چیست و چه کارکردی می تواند داشته باشد 
و این که این وظیفه برعهده چه نهاد و یا سازمانی است 

اشاره می شود.
یکی از مفاهیم عمده در ادبیات آموزشی، تدوین محتوای 
آموزشی منطبق با نیاز شهر و شهروند است که حاوی 
موضوعات اساسی ای چون هدف های نهایی و کلی با 
توجه به فلسفه آموزش، اهداف و راهبردهای الزم برای 
رفع نیاز است؛ همانند  موضوع ترافیک، بازیافت، حفظ 

فضای سبز، حفظ نظافت شهر و ... .
محتوای آموزشی، فرآیندی است مستمر که به  صورت 
مجموعه  ای از مفاهیم متشکل و کلی، مجموعه نیازهای 
آموزشی را برای تدبیری راهبردی و موضوعی هدایت 
و  جامعه  آموزشی  نیازهای  تمامی  شامل  و  می کند 
و  سیاست ها  اساس  بر  اهداف  و  مقاصد  و  اولویت ها 
با  و دانش مطابق  نظر، اطالعات  خط مشی های مورد 
نیازها، وسایل و ابزارهای الزم برای تحقق اهداف است. 
در آموزش های شهروندی به چند نکته مهم باید توجه 
کرد. ابتدا باید به فعالیت های شهروندی، ساخت و ساز 
شهری، رشد جمعیت مناطق شهری، و سپس به ساختار 

فرهنگی، قومیتی و اجتماعی شهر توجه  کرد.
مهم تر از همه به مسأله فرهنگ باید توجه  اساسی کرد، 
چرا که فرهنگ دارای کارکردهای هویتی و اجتماعی 
بوده و در اصل شخصیت اصلی جامعه را تشکیل می دهد؛ 
الگویی است که نظام شهری را شکل داده و متناسب با 
برای  را  آن، ارزش ها، هنجارها، اهداف و وسایل الزم 
دقیق  شناخت  و  آشنایی  می سازد.  فراهم  شهروندان 
مفهوم شهروندی، گام اول در جهت تحقق آن است. اگر 
شهروندان با نیازها و حقوق خود و دیگران آشنا شوند، 
خود را در برابر هم مسئول دانسته و متعهد می شوند در 

ساخت شهر، نقش اساسی و مؤثر داشته باشند.
عمیق  معنای  تفهیم  و  آموزش  روش  مطلوب ترین 
شهروندی و مشارکت پذیری، آموزش توسط متخصصان 
و کارشناسان حوزه های مختلف شهرداری است که از 
طریق ابزارهای آموزشی منطبق با اهداف می توانند به 
اقشار اجتماعی جامعه، به خصوص کودکان و نوجوانان 
این آموزش ها را ارائه کنند، چرا که با انتقال آموزش های 
شهری و شهروندی به قشر دانش آموز، این امکان مهیا 
می شود که آنان با شالوده های اصلی شهرداری آشنا و از 
وظایف شهروندی آگاه شوند و با آگاهی کامل به  عنوان 

شهروند متعهد، مسئولیت خود را نسبت به جامعه و شهر 
برعهده گرفته و ابزارهای اصلی مشارکت پذیری را به 
 عنوان یک شهروند بیاموزند. اما در این میان، آموزش 
مدیران شهری و ارتقاء بینش آنان برای فراهم کردن 
شرایطی به  منظور احقاق حقوق شهروندی و آموزش به 
شهروندان که عمدتاً به جنبه تکالیف اجتماعی شهری 
شهروند که همانا مشارکت در عرصه های مختلف زندگی 

شهری است، ضروری است.
است  شهروندان  آموزش  متولی  شهرداری،  امروزه 
دارد؛  ضرورت  جامعه  در  آموزش ها  مستمر  ادامه  و 
از  مردم  آگاهی  نا  منفی  اثرات  نهایت  در  که  چرا 
آن  ضررهای  و  شهروندی  و  شهرنشینی  فرهنگ 
مستقیمًا به شهرداری بر می گردد و از طرفی دیگر 
نحوه  مورد  در  نیز  شهروندان  که  است  ضروری 
تعامل با حوزه شهری مطالبی را فرا بگیرند تا بتوانند 
شهری بهنجار داشته باشند، چرا که تمامی تعامالت 
شهری در فضای شهر صورت می گیرد و پیامدهای 
نیز  شهروندان  دامن گیر  نوعی  به  منفی  و  مثبت 
و  شهری  آموزش های  متولی  بنابراین  می شود. 
با تعامل  این میان  شهروندی، شهرداری بوده و در 
حوزه  در  می تواند  سازمانی  برون  و  سازمانی  درون  
خدمات رسانی خود به شهروندان، آموزش دهد و در 
زمینه های برنامه ریزی با نظام اطالع رسانی صحیح، 

شهروندان را به مشارکت سوق دهد.

مقصد اصلی آموزش شهروندی
نبود  چیست؟  شهروندی  آموزش  اصلی  مقصد  اما 
فلسفه مناسب در شهر، با هدف بسترسازی مطلوب 
آموزش های  به  نیاز  ضرورت  مشارکت جویانه، 
پدیده ای  مشارکت،  می کند.  ایجاب  را  شهروندی 
آموزش  و  مطلوب  فلسفه  بدون  که  است  ذهنی 
شهروندان  فرهنگ  از  جزئی  به  صورت  نمی تواند 
شهر  سطح  در  مشارکت  شدن  نهادینه  شود.  پدیدار 
تشویق  است.  الزم  آموزش های  ارائه  مستلزم 
شهروندان برای مشارکت در امور شهری از راه های 
واقع  در  می آید.  شمار  به   شهروندان  زندگی  بهبود 
مقصد اصلی آموزش های شهروندی، ایجاد مشارکت 
برای مدیریت شهری موفق،  ابزار  است و مهم ترین 
رسیدن  جهت  است.  مردم  مشارکت  از  بهره گیری 
امور شهری  مدیران  که  است  مهم ضروری  این  به 

بسترسازی کنند.
بررسی الگوهای مشارکتی کشورهای جهان، نقش و 
اهمیت مشارکت مردمی در مدیریت و تصمیم گیری 
مدیران  می سازد.  روشن  پیش  از  بیش  را  شهری 
شرایط  در  که  کنند  توجه  اصل  این  به  باید  شهری 
و  همکاری  بر  شهری  مسائل  حل  جهت  کنونی 
تشویق  برای  لذا  و  دارند  نیاز  شهروندان  مشارکت 
به  شهری  امور  در  شهروندان  گسترده تر  مشارکت 
ارکان و پایگاه هایی نیاز است که آموزش های شهری 
از طریق ابزارهای آموزشی مؤثر و منطبق با ساختار 
اهمیت  که  اینجاست  در  شود.  داده  انتقال  اجتماعی 
مشارکت مردم در تصمیم گیری معلوم می شود. وقتی 

آموزش های  و  اجتماعی  اعتماد  مشارکت،  از  سخن 
شهروندی به میان می آید.

کارکرد مثبت آموزش های شهروندی
آموزش های شهروندی یک پدیده کارکردی محسوب 
می شود که در اثر نیاز به وجود آمده و در رفع آن نیازها 
با  پنهان  و  آشکار  کارکرد  دارای  پدیده   این  می کوشد. 
رویکرد مثبت است، چرا که در جهت انسجام و استحکام 

جامعه و شهر سودمند است.
شهروندی  آموزش های  مثبت  کارکردهای  جمله  از 
شهری  رویکرد  با  آموزشی  فعالیت های  که  است  این 
مشارکت  با  و  شده  منتقل  مخاطبین  به  شهروندی  و 
شهروندان به اهداف آن نظم و جهت داده می شود و با 
محتوای آموزشی مؤثر و اثربخش، فعالیت های آموزشی 
و تجارب یادگیری، تقویت شده و اثر متحد و یکپارچه ای 
ایجاد کرده و الگوهای ساختاری مورد هدف را در افراد 

به وجود می آورد.
و  شهروندی  آموزش های  کارکردهای  جمله  از 
نیازهای  شدن  مشخص   اجتماعی،  مشارکت های 
توسعه  جامعه،  اقشار  و  سطوح  بین  در  جامعه 
مشارکت های اجتماعی در راستای بازیابی و بازسازی 
بستر  در  موجود  نیازهای  شناخت ظرفیت های  شهر، 
شهر، توجه مدیران شهری به سرمایه های اجتماعی 
آن  بر  عالوه  است.  آن  اعتالی  و  رشد  و  جامعه 
می توان به مواردی همچون ایجاد تعلق اجتماعی در 
بین مردم، ایجاد و گسترش زندگی اجتماعی مطلوب 
در شهر، پی ریزی شالوده  ای محکم به  منظور توسعه 
مشکالت  حل  زیرساخت های  بهبود  شهری،  پایدار 
محیط  حفظ  بازیافت،  نقل،  و  حمل   مثل  شهری، 

 زیست و فضای سبز و ... نیز اشاره کرد.
و  بهداشتی  اجتماعی،  وضعیت  بهبود  این ها  کنار  در 
فرهنگی  جامعه شهرنشینی، حفظ محیط سبز در شهر، 
همکاری حوزه خدمات شهری و گسترش مشارکت 
آنان در جهت پیشبرد اهداف شهری، به وجود آمدن 
حس مشارکت فرهنگی و اجتماعی در بستر جامعه، 
گروهی،  روش  به  شهری  توسعه  طرح های  اعتالی 
ابعاد  در  تقویت نقش شهرداری  مردمی و مشارکت، 
موجود،  منابع  از  بهینه  استفاده  شهروندان،  با  آن 
اعتالء و ارتقاء هویت مشارکتی در مناطق و محالت 
مسئولیت  پذیرفتن  برای  جامعه  توانمندسازی  و 
آموزش  کارکردهای  دیگر  از  مشکالت،  شناسایی 

شهروندی است.

راه های دستیابی به آموزش مطلوب
اما برای رسیدن به این مقصود چه باید کرد؟ گسترش 
و تقویت اداره کل آموزش و مشارکت های شهروندی 
شهری  آموزش  پایگاه های  گسترش  شهرداری، 
در  پایگاه  این  تشکیل  و  شهر  نواحی  و  محالت  در 
فرهنگ  گسترش  راه  در  گام  مهم ترین  شهر  سطح 
نهادینه  جهت  در  مغتنمی  فرصت  و  بوده  مشارکت 
کردن مشارکت های مردمی و حضور فعال شهروندان 
شمار  به   شهری  مدیریت  و  توسعه  فعالیت های  در 

می رود. با استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های موجود 
در عرصه های مختلف و بهره مندی از امکانات علمی 
و عملی سایر نهادها و سازمان ها در فرآیند مشارکت 
از  بهره گیری  با  می تواند  شهری  مدیریت  همگانی، 
نیازهای  تأمین  راستای  در  دانش ها  و  تخصص ها 
ارائه  به  خود  سازمانی  مأموریت های  انجام  و  مردم 

آموزش های هدفمند بپردازد.
در  می تواند  شهروندی  آموزش های  و  اطالع رسانی 
راستای ایجاد نگرش ها، افکار و رفتارهای پسندیده در 
لذا مجموعه  باشد؛  تأثیرگذار  چارچوب هویت اسالمی 
با  همراه  باید  را  شهروندان  به  ارائه  شده  آموزش های 
فرآیند، ساختار و برنامه های منسجم و هماهنگ تنظیم 

کرد.

آموزش؛ سرآغاز توسعه
یونسکو، آموزش  را آغاز توسعه برشمرده است. آموزش 
سمت  به  »نقص«  از  حرکتی  اصل  در  شهروندی 
»کمال« است که با رعایت اصل تطابق درون سازمان ها 
قطعاً به تکامل خواهد رسید. برنامه ریزی جهت آموزش 
شهری و شهروندی به  منظور حرکت از وضع موجود 
این  به سمت وضعیت مطلوب که  شهر و شهروندان 
مهم مستلزم تدوین برنامه های تدریجی و اجرا و ارزیابی 

مطلوب است.
و  تغییرات  به  شهری  مطلوب  توسعه  و  رشد 
منابع  می بایست  آن  در  که  دارد  نیاز  دگرگونی هایی 
جهت  خود  قدرت  تمامی  از  شهری  آموزش های 
استفاده  آنان  مشارکت پذیری  و  شهروندان  تحرک 
آموزش های  مطلوب  توسعه  جهت  در  بنابراین  کند. 
شهروندی باید از شیوه هایی استفاده کرد که مقبولیت 
آموزشی  برنامه های  پیشرفت  بر  تأکید  با  اجتماعی 
این که  ضمن  باشد؛  توأم  مثبت،  تغییرات  با  همراه 
زیست محیطی  و  فرهنگی  و  اجتماعی  معیارهای  با 

همخوانی و سازگاری داشته باشد.
مشارکت  بدون  شهری  بهداشت  و  خدمات  مدیریت 
بود.  نخواهد  امکان پذیر  مردم،  متشکل  و  گسترده 
بسیاری از آلودگی های زیست محیطی، ناشی از عدم  
آن ها  آشنایی  عدم   یا  و  مردم  مشارکت  و  همکاری 
ثابت کرده  با فرهنگ زندگی شهری است و تجربه 
رفتار  بر  زیادی می تواند  میزان  به  مردم  آموزش  که 
آن ها در تولید آلودگی های زیست محیطی و بهداشت 
عمومی مؤثر باشد. مثاًل در مورد تفکیک زباله، به  دلیل 
عدم  آگاهی مردم و یا به  دلیل عدم  سرمایه گذاری در 
آموزش مردم، روزانه هزاران تن مواد با ارزش و قابل 
می شوند  نابود  زباله ها  مواد  دیگر  همراه  به  بازیافت 
و بر آلودگی های محیط می افزایند. آموزش مردم در 
تغییر الگوی مصرف آب، تولید فاضالب، آلودگی هوا، 
صوتی و ... همین نتایج را می تواند به همراه داشته 

باشد.
باید بدانیم که دلیل وجود هر سیستم آموزشی، تحقق  
بخشیدن به هدف های آن نظام است. اگر هدف های 
مورد نظر به درستی تحلیل و اولویت آن به روشنی 
تعیین و تصریح نشده باشد، امکان حرکت و فعالیت 
صحیح و در نهایت تحقق هدف های آموزشی درون 
اساس  بر  زیرا  بود،  خواهد  ممکن  غیر  نظام،  آن 
آموزشی  برنامه ریزی  که  است  آموزشی  هدف های 
شکل  آموزش  سیستم های  درون  فعالیت های  و 

می گیرد.
ایجاد  مستلزم  جامعه  در  اجتماعی شهروندان  حضور 
خواست  دخالت  مبنی  بر  شهروندان  در  عمومی  باور 
آن ها در تصمیم گیری شهری است که این امر فقط 
به  منجر  شهر  و  محله  به  تعلق  احساس  تقویت  با 
لذا  بیشتر شهروندان خواهد شد،  داوطلبانه  مشارکت 
مدیریت شهری بایستی به این امر خطیر توجه داشته 
و از طریق ارگان های اجتماعی به تقویت آموزش های 
شهروندی و تقویت حس مشارکت  پذیری آنان بپردازد 
مستلزم  کمال،  طرف  به  رفتن  که  بدانیم  را  این  و 
تغییر  مفهوم  به  باشد  حرکت  هرگاه  و  است  حرکت 

کردن خواهیم رسید.

شهر  محالت  به  ویژه  رسانی  خدمت  جهادی  طرح 
این هفته  نیز در هشت محله از هشت منطقه شهر 

اهواز  اجرا شد.
مطلب  این  اعالم  با  اهواز  شهردار  کتانباف  منصور 
گفت: در راستای ترویج فرهنگ خدمت رسانی و با 
هدف دستیابی به شهری زیبا با استانداردهای مطلوب 
شهری  و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان در کالنشهر 
شهر  محالت  به  ویژه  رسانی  خدمت  طرح   ، اهواز 

ششمین هفته خود را پشت سر گذاشت.
مهم  معضل  و  هوا  آلودگی  به  توجه  با  افزود:  وی 
در  و  ریزگردها  و  خاک  و  گرد  پدیده  ساز  مشکل  و 
راستای ارتقاء بهداشت محیط و کاهش آلودگی های 
زیست محیطی، لزوم اجرا و تداوم این طرح بیش از 

پیش حائز اهمیت است.
شهرداری  خدمتگزار  مجموعه  داد:  ادامه  کتانباف 
اهواز هرهفته روزهای پنجشنبه و جمعه با بکارگیری 
نیروها و ماشین آالت خود و با هدف حفظ سالمت 
عمومی و آراستگی و نظافت شهری تا رسیدگی کامل 
به تمامی محالت این طرح را در دستور کار خود دارد.

شهردار اهواز در خصوص محالتی که این هفته تحت 
پوشش این طرح قرار گرفتند اظهار داشت: این هفته 

در  پاکسازی محالت شهر  و  رسانی  کار خدمات  نیز 
منطقه یک: خیابان طالقانی تا پل سیاه و از سی متری 
تا رودخانه شرقی کارون، منطقه دو : کوی فرهنگیان و 
کوی کیانشهر، منطقه سه : کوی والیت و کوی منابع 
طبیعی، منطقه چهار : شهرک برق، منطقه پنج : کوی 
مالشیه، منطقه شش: کوی مندلی، منطقه هفت: گوی 

طالقانی و منطقه هشت: کوی مهدیس اجرا شد.
در  گرفته  اقدامات صورت  به  اشاره  با  وی همچنین 
سطح  در  شده  انجام  فعالیتهای  گفت:  محالت  این 
نظافت  و  شستشو  پاکسازی،  شامل  شهر  محالت 
اساسی خیابان ها و معابر اصلی و همچنین پیاده رو 
ها، مبلمان و تاسیسات شهری ، رفع مشکالت محله 
ها، نخاله برداری،  توزیع نهال برهان ، لگنوم وجمبو 
آن،  آوری  جمع  و  درختان  هرس   ، شهروندان  بین 
رنگ آمیزی، لکه گیری اسفالت خیابان، رفت وروب 
خیابانها،  وپاکسازی  تسطیح  خیابانها،  گیری  زباله  و 
ریزی   خاک  ها،  منهول  سازی  وهمسطح  ترمیم 
، الیروبی  مدارس،  به  منتهی  خیابان های  وتسطیح 
جویهای فاضالب ،  کفپوش زنی پیاده رو ها، امحا 
و  راهنمایی  تابلوهای  آمیزی  رنگ  ها،  نویسی  دیوار 
نام خیابانها وایستگاه های اتوبوس و همچنین ترمیم 

روکش آسفالت، افزایش مخازن جمع آوری زباله در 
پارک ها، تعویض و تنظیف سطل های پارکی، ترمیم 

و رنگ آمیزی سطل های پارکی و ......... است.
وظیفه  مردم  به  خدمت  کرد:  خاطرنشان  کتانباف 
ماست و ما با بسیج تمامی امکانات در راستای جلب 
رضایت شهروندان و ایجاد فضای شهری مطلوب  از 

هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد اما از شهروندان عزیز 
اهوازی نیز انتظار داریم شهر را خانه خود بدانند و با 
رعایت اصول شهروندی و حفظ نظم و پاکیزگی شهر، 
و  و همراهی  زیرا همکاری  کنند  یاری  را  شهرداری 
توسعه  و  پیشرفت  ساز  زمینه  شهروندان  مشارکت 

شهری است.

آموزش شهروندی؛ کلید توسعه شهری

خبر

شهردار اهواز: 

برای رسیدن به فضای مطلوب شهری 
از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد
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به منظور شناسایی، جمع آوری و طبقه بندی تجربیات موفق مرتبط با حفاظت بهینه اکوسیستمهای تاالبی و تشویق و گسترش 
فرهنگ تاالبی در کشور، برنامه ساالنه انتخاب قهرمان تاالب طبق روال هر سال همزمان با روز جهانی تاالبها برگزار می شود.

محیط زیست  شهری

اولین کشور در جهان »کربن منفی« می شود

در کشور کوچک بوتان در منطقه هیمالیا، دی اکسیدکربنی که از 
بین می رود بسیار بیشتر از دی اکسیدکربنی است که تولید می شود. 
این کشور سلطنتی هیمالیایی، میزان کربن موجود در جو را به صفر 
و حتی زیر صفر رسانده و سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرارداده 
است. بوتان اولین کشور )و تنها( کشور کربن منفی در جهان است. 
این شاهکار باور نکردنی در واقع محصول جانبی سیاست ملی کشور 
بوتان است و در راستای بخشی از تالش این کشور برای تبدیل بوتان 
به شادترین کشور جهان ارزیابی می شود. دولت این کشور براساس 
چهار اصل، طرح خوشبختی ملی ناب خود را پیاده کرده است: توسعه 
پایدار، محافظت از محیط زیست، حفظ فرهنگ و اداره درست کشور.

این سیاست های سبز است. قانون اساسی  از  به عنوان نمونه ای 
بوتان ایجاب می کند همواره 60 درصد از زمین ها به صورت جنگل 
باقی بمانند. یکی دیگر از دالیل موفقیت این کشور در حفظ محیط 
زیست، گردشگری کنترل شده است تا آسیب به محیط زیست به 
از  بازدید  هنگام  گردشگران  یابد.  کاهش  ممکن  میزان  کمترین 
بوتان هزینه ای را بابت توسعه پایدار پرداخت می کنند. پروژه های 
جنگل سازی انبوه نیز به میزان زیادی به توانایی بوتان در کاهش 
سطح کربن کمک کرده اند، اما رهبران این کشور حتی از این هم 
بلندپروازتر هستند و قصد دارند تولید مواد غذایی در این کشور را 
تا سال 1399/ 2020، صد در صد ارگانیک کنند و تولید گازهای 
برسانند.  به صفر  تا سال 1409/ 2030  نیز  را  زباله  گلخانه ای و 
همچنین، به عنوان یک اقدام قابل توجه دیگر، همه خودروها در 

کشور بوتان در آینده نزدیک قرار است الکتریکی شوند.

ساخت کریدور سبز جدید شهر نیویورک

شهر نیویورک تمام 32 مایل خط ساحلی را به تک تک امکانات 
رودخانه  سبز  مسیر  با  ارتباط  برای  کرده است.  متصل  عمومی 
ای  رشته  بین  طراحی  سایت  یک  که   wHY وبسایت  ایست، 
است، درخواست پیشنهاده )RFP( برای این مسیر ساحلی 1/1 
مایلی به شرکت توسعه اقتصادی شهر نیویورک ارائه داد. کارگاه 
 wHY GROUNDS با نام ،Why چشم انداز و طراحی شهری
)کارگاه wHY استودیوی طراحی منظر و طراحی شهری است که 
با معماران، طراحان شهر و هنرمندان در سراسر جهان همکاری 
می کند تا محیط زیست آینده و فضای باز را برنامه ریزی کنند.(، 
مسئولیت طراحی این سایت خطی که از خیابان 53 تا 61 ادامه 
دارد و شامل 1.72 هکتار از فضای عمومی است را به عهده دارد.

این سایت به دلیل دید آن به جزیره روزولت، پل کوئینزبورو، اسکله 
کوئینز/بروکلین و قسمت پایینی منهتن، بسیار منحصربفرد است. 
ایده “سه الیه معنایی:  از  این کارگروه برگرفته  طرح پیشنهادی 
اجتماعی، گیاه شناسی، فرهنگی” که با طیف گسترده ای از تجربیات 

اجرا می شود است.
رئیس  توسط  و  دارد  این طرح  بودن  حفط خطی  بر  طرح سعی 
این کارگروه به نام مارک توماس که متخصص در زمینه طراحی 
 )ASLA( شهری و منظر و عضو انجمن آمریکایی معماران منظر
است، هدایت می شود. علی رغم خطی بودن، این طرح دارای دو 
مسیر عرضی است: مسیر آرام برای کاشت گیاهان سبز و پیاده راه، 
دو  این  بر  عالوه  دوچرخه سواران.  و  دوندگان  برای  تندرو  مسیر 
مسیر، این طرح دارای فضاهای خارجی است که به عابرین امکان 

فعالیت های متنوع، استراحت و لذت بردن از مناظر می دهد.
برای  محل  این  در  صدا  سرو  کردن  فیلتر  نحوه  کارگروه،  این 
ارتقاء کیفیت امور فرهنگی را نیز یافته است. آن ها می دانند چگونه 
فرصت های  تا  کند  فیلتر  را  می تواند صداها  پروپوزال  دامنه های 
فضاهای  دهند.  افزایش  را  )مدل(  مفهوم  این  فرهنگی  اجزای 
از هنرمندان  دائمی  و  ناگهانی  برنامه های موقت،  خارجی، جهت 

خیابانی تا رویدادهای خاص انعطاف پذیر هستند.
 ART LANE یکی از رویدادهای فرهنگی اصلی برنامه های گروه
که در آن هنرمندان مختلفی برای رنگ آمیزی مسیر دوچرخه سواری 
افکار  راس  در  زیست  محیط  فاکتور  قراردادن  با  می شوند.  جمع 
طراحان، رویکرد این گروه در شهر نیویورک بر کاهش انتشار گازهای 
با  موج دار  عرشه های  زیر  در  سالم  زیستگاه های  است.  گلخانه ای 

گیاه های بومی، ساحلی و لبه های رودخانه رشد می کنند.
در باال و پایین عرشه ، پالت محوطه سازی برای نگهداری، آب، 
سایه و تنوع زیستی طراحی شده است. این پیشنهاد مسیر جنگلی 
سبز در راستای رودخانه ایست در مرکز شهر نیویورک، در طراحی 
آن متمرکزبر تامین نیازهای جوامع استفاده کننده است و همچنین 
انداز آن را به عموم مردم عرضه کند. عملکرد  سعی دارد چشم 
برنامه ای که برای پارک درآمدزا باشد و همچنین هزینه نگهداری 
کمی را شامل شود به اطمینان بخشی به موفقیت و طول عمر این 

طرح 70 میلیون دالری کمک می کند.

تاثیر گرد و غبار بر روی آبزیان خلیج فارس 
بررسی می شود

هماهنگ کننده سازمان منطقه ای راپمی گفت: این سازمان در نظر 
دارد تا طی برنامه ای تاثیر گرد و غبار بر بروی ابزیان خلیج فارس، 

دریای عمان و سالمت انسان بررسی کند.
وی روز سه شنبه در کارگاه تخصصی محیط زیست دریایی و نقش 
اصحاب رسانه در تنویر افکار عمومی افزود: در این برنامه 77 مواد 

آالینده و آلرژی زا مورد بررسی قرار می گیرد. 
این مقام مسئول اظهار کرد: کمیته ای علمی برای برنامه ریزی 
تشکیل شده تا آمادگی کشورها و توانایی آنها در اجرای این برنامه 
مشخص شود. محمدی با اشاره به اینکه این برنامه در سه فاز اجرا 
می شود گفت: فازهای پایلوت در ایران، عراق و کویت اجرا می 
شود و بعد از آن در هشت کشور حاشیه خلیج فارس در 10 ایستگاه 

اجرا خواهد شد. 
وی تاکید کرد: در این برنامه تاثیر گرد و غبار برروی انواع آبزیان و 

سالمت انسان بررسی و سپس مدلسازی می شود. 

تازه های محیط زیست

فناوری ای که پالستیک را به نفت تبدیل می کند

مسئوالن اجرایی یک شرکت بازیافت و تیمی از مهندسان، فناوری جدیدی 
آدریان  می کند.  تبدیل  نفت  به  را  پالستیکی  زباله های  که  کرده اند  ارائه 
از دستگاهی  استفاده  با  بازیافت،  فناوری های  انگلیسی  از شرکت  گریفیث 
انواع  لندن،  غرب  در  بازیافت  مرکز  یک  در  تنیس  زمین  یک  اندازه  به 
ضایعات پالستیکی از جمله پالستیک های به کار رفته در بسته بندی ها و 
همچنین انواع ابزارهای الکترونیک پالستیکی را شکسته و آنها را به مواد 
تبدیل  دارد،  انرژی  تولید  قابلیت  که  خامی  نفت  و  روغن  یا  استفاده  قابل 
می کنند. بر اساس گزارش بلومبرگ، این دستگاه، زباله ها را تا 932 درجه 
فارنهایت )500 درجه سانتی گراد( حرارت می دهد. تحت این درجه حرارت، 
این بخار، سرد  ضایعاتی که به مایع تبدیل شده اند، بخار می شوند. سپس 
شده و از آن برای ساخت سه محصول متفاوت استفاده می شود: سوختی که 
می تواند به شرکت های پتروشیمی فروخته شود؛ یک ماده موم مانند شبیه 
به سوخت موتور کشتی و موم قهوه ای رنگی که در ساخت واکس کفش یا 
لوازم آرایشی به کار می رود. تکنیک پیرولیز یا آتشکافت به کارگرفته شده 
در این دستگاه، مجموعه ضایعات پالستیکی را به اجزای ریزتری می شکند. 
این اجزا می توانند به نفتی تبدیل شوند که دانشگاه وارویک انگلستان آن 
این  این دانشگاه که  نامگذاری کرده است. مهندسان   )Plaxx( را پلکس 
اجرایی  برای  بازیافت  فناوری های  با  کار  درحال  کرده اند  ابداع  را  فناوری 

کردن آن هستند.

فناوری پیشرفته برای شیرین کردن آب اقیانوس ها
درست است که در حال حاضر امکان تبدیل آب اقیانوس ها به آب آشامیدنی 
در مقیاس صنعتی در کارخانه های آب شیرین کن فراهم شده است، اما این 
کارخانه ها اغلب هزینه بر هستند و می توانند به محیط زیست آسیب برسانند. 
تولید کرده و مقادیر زیادی  کارخانه های آب شیرین کن گازهای گلخانه ای 
آسیب  دریایی  زندگی  به  کارخانه ها همچنین  این  انرژی مصرف می کنند. 

می رسانند.
محققان  آب،  شیرین سازی  فناوری  در  عمده  عطف  نقطه  یک  عنوان  به 
دانشگاه منچستر انگلیس بتازگی موفق به ساخت دستگاه تصفیه کننده ای 
از جنس گرافین شده اند که با مصرف انرژی کمتر، نمک را مستقیما از آب 
دریا تصفیه می کند. این تکنیک که درحال حاضر هنوز به آزمایشگاه محدود 
است، نشان می دهد چگونه روزی خواهیم توانست بسرعت و به آسانی یکی 
از  از فراوان ترین منابع زمین یعنی آب دریا را به شکل کارآمدی به یکی 
جدید،  پیشرفت  کنیم.  تبدیل  سالم  نوشیدنی  آب  یعنی  منابع،  کمیاب ترین 
می تواند با متحول کردن فناوری تصفیه آب به تامین آب آشامیدنی که یک 

منبع کمیاب در بسیاری از کشورهاست کمک کند.
براساس پیش بینی سازمان ملل کمتر از یک دهه دیگر یعنی تا سال 1404/ 
2025، تقریبا 14درصد از مردم در سراسر جهان به منابع آب کافی در مناطقی 

که در آن ساکن هستند دسترسی نخواهند داشت.

پهپادهایی که گرده افشانی می کنند

هویج،  سیب،  )مانند  ما  روزانه  طبیعی  مصرفی  غذایی  مواد  از  بسیاری 
باعث  فرآیندی که  افشانی متکی هستند؛  به گرده  شکالت و حتی قهوه( 
از محصوالت طبیعی در  تولید مثل گیاهان می شود. درحقیقت 75 درصد 
تولید می شوند.  پروانه  و  زنبور  مانند  به کمک گرده افشانانی  سراسر جهان 
با این حال، بر اساس گزارش سازمان ملل، 40درصد این گرده افشان های 
پهپادها  مینی  آیا  دارند.  قرار  انقراض  معرض  در  جهان  سراسر  در  طبیعت 
این پرسش، محققان ژاپنی  می توانند این شکاف را پر کنند؟ در پاسخ به 
که  کرده اند  طراحی  مگس خوار  مرغ  یک  اندازه  به  آنالینی  کوچک  پهپاد 
دارای چهار تیغه چرخشی و نوارهای پرزداری از جنس موی دم اسب است 
که با ژل چسبناکی پوشیده شده اند. پس از تمرینات کافی، دانشمندان قادر 
به کنترل از راه دور این ربات برای انتقال گرده ها از یک گل به گل دیگر 
نمی توانند  و  دارند  انسان  از سوی  به کنترل  نیاز  پهپادها  این  بود.  خواهند 
مدیر  میاکو  جیرو  گفته ای  به  شوند.  زنبورها  دسته جمعی  حرکت  جایگزین 
ژاپنی این پروژه با افزودن سیستم جی پی اس، دوربین پیشرفته با شفافیت 
باالتر و هوش مصنوعی می توان دقت و میزان گرده افشانی را باالتر برد. 
درنهایت در آینده ای نه چندان دور، شاهد ساخت زنبورهای مصنوعی پهپادی 
از  بسیاری  نابودی  از  و  کرده  گرده افشانی  می توانند  که  بود  مانند خواهیم 

محصوالت طبیعی جلوگیری کنند.

سد سازی بی رویه، دریاچه بختگان را هم خشک کرد
دریاچه »بختگان« یکی ازمهمترین تاالب های استان فارس و در شرق این 
استان قرار دارد. مساحت این دریاچه 3500 کیلومتر مربع، که منشأ آب این 

دریاچه رودخانه کوچک »سیوند« است.
 به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران ، سیالب رود »سیوند« در انتهای 
مسیر خود به رود ُکر پیوسته و از آن جا به دریاچه بختگان می ریزد. دریاچه 
بختگان، به علت افزایش رطوبت هوا و بلند بودن ارتفاع کوه های پیرامون نی ریز، 
رطوبت حاصله در هوای همان منطقه باقی مانده و باعث ثمردهی درختان 
انجیر، بادام، رز و زیتون در کوه ها می گردید که می توان به نوعی آن را آبیاری 
مصنوعی کوه ها نامید. این دریاچه زیستگاه زمستانه پرندگانی است که از روسیه و 
دشتهای سیبری به ایران مهاجرت می کردند )مانند فالمینگو، درنا، کبوتر دریایی، 
آب چلیک، مرغابی، غاز و...( که همگی در حفظ بوم ساختار و محیط زیست نقش 

بسیار ارزنده ای داشتنند.
با وجود خشکی تاالب هنوز هم پرندگانی هستند که به این تاالب مهاجرت 
می کنند. ازجمله درناها که در حال حاضر در تاالب قرار دارند و برای تامین 
غذای خود از زمین های کشاورزی روستاهای اطراف تاالب تغذیه می کنند. 
چندی پیش فالمینگو ها هم به این منطقه مهاجرت کردند که به دلیل نبود 
اب و مساعد نبودن شرایط زیست این تاالب را ترک کردند اما جوجه های 
آن ها که قادر به پرواز نبودند در تاالب ماندند و به روستاهای اطراف برای 
تامین آب و غذا پناه بردند. اما متاسفانه این دریاچه هم اکنون کاماًل خشک 
شده  است وتبدیل به شوره زار و ایجاد گرد و غبار، خاک و ریز گرد در هوای 

منطقه شده  است.

»َو ال تُْفِسُدوا ِفی األَْْرِض َبْعَد ِإْصالِحها...«
 و در زمین پس از اصالح آن فساد نکنید.

  آیه 56 سوره اعراف 
بدون شک، تخریب، نابودی و آلوده سازی محیط 
زیست یکی از مصادیق مهم رفتارهای فسادانگیز 
در زمین است. همانگونه که در آیه باال هم آمده 
است، در بسیاری از آیات قرآن، واژه »فساد« همراه 
با »فی االرض« آمده است که این فساد در زمین، 
شامل فساد در طبیعت و محیط زیست نیز خواهد 
عناصر  بیان  با  کریم  قرآن  جهت،  همین  به  بود. 
محیط زیست و طبیعت، تخریب و نابودی آنها را 

مصداق بارز فساد می داند 
دارای  فساد  که  شود  می  استفاده  شده  یاد  آیات  از 
هرگونه  شامل  و  است  گسترده  بسیار  مفهومی 
نابسامانی، ویران گری، انحراف و ظلم می گردد. به 
عبارت دیگر، فساد به هر گونه تخریب و ویرانگری 
گفته می شود که نظام آفرینش را دچار مخاطره کند. 
یکی از نظمهای موجود در آفرینش، نظم حاکم بر 
طبیعت و محیط زیست است که هرگونه تخریب و 
نابودی آن، مشمول نهی در این آیات خواهد شد. از 
این رو، هرگونه رفتاری که به بروز فساد و تخریب 
در عرصه محیط زیست ختم گردد، در تضاد با تعالیم 
اساس،  بر همین  است.  ممنوع  و  بوده  اسالم  عالیه 
انسان باید در عین استفاده و بهره برداری از محیط 
زیست، از هرگونه رفتار غیراصولی و فسادانگیز در این 

باره بپرهیزد.
از  استفاده  این که حق  انسان ها در عین  بنابراین، 
برای  را  این حق  باید  را دارا هستند،  محیط زیست 
سوء  با  که،  معنی  این  به  باشند؛  قائل  نیز  دیگران 
استفاده از حق خود، حق دیگران را در بهره مندی 

از محیط زیست سالم، پایمال نکنند.
دیگر  با  باید  جهان،  این  از  جزئی  عنوان  به  انسان 
مخلوقات خداوند همکاری سازنده و پایدار داشته باشد. 
محیط زیست و طبیعت، محلی است که انسان در آن 
متولد شده و رشد و نمو کرده است و گهواره انسان 
محسوب می شود. بدین سبب، باید به گونه ای با آن 
رابطه برقرار کند که ضمن برخوردار شدن از مواهب 

طبیعی، در حفظ سالمت و پایداری آن نیز بکوشد.
می  نشان  که  دارد  وجود  فراوانی  روایات  و  آیات 
دهد خداوند، طبیعت و محیط زیست را برای انسان 
از سوی  اما  آفریده و او حق تصرف در آن را دارد؛ 
دیگر تأکید می کند، که حق بهره مندی از محیط 
زیست، اختصاص به یک نسل ندارد. از این رو، باید 
بهره برداری از آن اصولی و عادالنه باشد؛ به طوری 
که هم نسل حاضر و هم نسلهای آینده بتوانند در پناه 
آن زندگی سالمی داشته باشند. بنابراین، سوء استفاده 

از این حق که منجر به آلوده سازی، تخریب و نابودی 
محیط زیست شود و در نتیجه به حق دیگران بویژه 
نسلهای آینده در استفاده از آن خللی وارد کند، ممنوع 

است.
عظیم  از جهان  جزئی  عنوان  به  انسان  که  آنجا  از 
خلقت، با مجموعه بزرگی از مخلوقات دیگر، از جمله 
طبیعت و محیط زیست در ارتباط است، بدیهی است 
که زندگی شایسته او، در گرو تنظیم مناسب روابط با 
آنها خواهد بود. اسالم در این باره راهکارهای اساسی 
ارائه داده است؛ به طوری که می توان گفت در اسالم، 
با  تعامل  شیوه  ترین  و صحیح  دیدگاه  ترین  جامع 

طبیعت و محیط زیست بیان شده است.
جزء  سالم،  زیستی  محیط  داشتن  که  است  روشن 
اولین حقوق انسان برای زندگی در روی زمین است. 
بر همین اساس، خداوند نیز، پهنه طبیعت را زیستگاه 

انسانی قرار داده است.
در آیه 10 سوره الرحمن آمده است:

ناِم« »َو اأْلَْرَض َوَضَعها لأِْلَ
یعنی: و )خداوند( زمین را برای همگان قرار داد.

بر مبنای این آیه کریمه، زمین و محیط زیست آن، 
حق همگانی است و همه حق دارند از آن بهره مند 
شوند. بنابراین، استفاده از این حق، باید به گونه ای 
باشد که امکان استفاده و بهره برداری از آن، برای 

نسل حاضر و نسلهای آینده حفظ شود.
نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که، هرگاه 
حّقی برای انسان نسبت به چیزی پدید آید، در مقابل 
آن تکلیفی نیز خودنمایی خواهد کرد. به عبارت دیگر 
حق و تکلیف، دو روی یک سّکه اند. اگر استفاده و 
بهره برداری از طبیعت و محیط زیست برای انسان 

به رسمیت شناخته شده؛ این حق، تکلیفی نیز ایجاد 
می کند و آن این است که انسان، وظیفه دارد به گونه 
ای از حق خود استفاده کند که به حقوق دیگران لطمه 
ای وارد نکند. بر همین اساس، اگر انسان از محیط 
زیست استفاده می کند، باید استفاده او، به گونه ای 
باشد که به حقوق دیگران در استفاده از آن خدشه 

ای وارد نشود.
آیات  این  مورد  در  مطهری،  مرتضی  شهید  استاد 

می فرمایند:
»در قرآن از مسّخر کردن ماه، خورشید، شب، روز، 
دریا، نهرها، کوه ها، باد و هر چه در آسمان و زمین 
است، یاد شده است. بدیهی است که در همه  این 
موارد، مقصود این است که این امور طوری آفریده 
شده اند که رام انسان و مورد استفاده و بهره برداری 

انسان هستند«.
از آنچه گفته شد معلوم می شود که طبیعت و محیط 
همه  در  انسانها  همه  حق  دینی،  متون  در  زیست 
دورانهاست. بنابراین، در مقابل حق استفاده ای که 
خداوند برای انسان در محیط زیست و طبیعت قائل 
شده است، وظیفه ای نیز بر عهده او گذاشته است که 
آن، حفظ و حمایت و بهره برداری صحیح از محیط 
زیست است؛ زیرا هدف خداوند از در اختیار گذاشتن 
طبیعت برای انسان این است که جهت رفاه، آسایش 
و تکامل خود از آن بهره مند شود. بنابراین، اگر در 
استفاده از این امکانی که در اختیار او قرار گرفته، زیاده 
روی کند، بر خالف آن هدف متعالی اقدام کرده که 
نتیجه اش به خطر افتادن حیات خود او و دیگران و 
بازماندن از سیر تکاملی در مسیر سعادت دنیا و آخرت 

خواهد بود.

به عنوان مثال، علم و فناوری، مهمترین ابزار تصرف 
انسان در طبیعت است. تالش علمی و به کارگیری 
فناوری در طبیعت و محیط زیست برای این است، 
از محیط زیست و طبیعت، جهت  بتواند  انسان  که 
فراهم آوردن یک زندگی سعادتمندانه همراه با امنیت 
و آرامش استفاده کند؛ اما اگر انسان در استفاده از علم 
و فناوری برای تصرف در محیط زیست زیاده روی 
کند، ثمره ای جز مقهوریت و مغلوبیت او در مقابل 
سلطه زندگی ماشینی و صنعتی نخواهد داشت. این 
همان چیزی است که امروزه شاهد آن هستیم و به 
طور قطع هم خالف دستورات و تعالیم اسالم است؛ 

به عبارت دیگر، تصرف در محیط زیست باید به شیوه 
ای باشد که آدمی را به غایت و هدف خلقت برساند. 
بدین جهت، استفاده از آن به طور دلخواه و بدون در 
نظر گرفتن این که این نعمتها وسیله اند نه هدف، خود 
باعث گمراهی و انحراف انسان از مسیر حق خواهد 
این  به  باید  مختار،  موجودی  عنوان  به  انسان  بود. 
واقعیت تن دهد، که زمین همان گونه که محل رشد 
تکوینی و جسمی اوست، باید محیط تکامل روحی و 
معنوی او نیز باشد؛ و چون اسباب و مقدمات تکامل 
روحی اش، ارادی و اختیاری است، پس باید به شیوه 
ای عالمانه و مدبّرانه از محیط زیست، برای این هدف 
متعالی استفاده کند؛زیرا رسیدن به تکامل روحی و 
معنوی بدون بهره مندی از محیط زیستی امن و سالم 

امکان پذیر نخواهد بود.
بر همین اساس، در قرآن کریم، خداوند همان طور که 
حق بهره برداری از محیط زیست و طبیعت را برای 
انسان قرار داده، مسؤولیت عمران و آبادانی زمین را 
هم بر عهده او گذاشته است. در سوره هود آمده است:

»ُهَو أَنَْشأَُکْم ِمَن اأْلَْرِض َو اْسَتْعَمَرُکْم ِفیها«
یعنی: خداوند شما را از زمین پدید آورد و آبادی آن را 

به شما واگذاشت.
از این آیه استفاده می شود که محافظت، عمران و 
آباد کردن محیط زیست از وظایف انسان است و هر 
عملی که با آبادانی محیط زیست منافات داشته باشد، 

ممنوع است.
نکته ظریفی که در این آیه وجود دارد آن است که 
قرآن نمی گوید، خداوند زمین را آباد کرد و در اختیار 
شما گذاشت؛ بلکه می فرماید: عمران و آبادانی زمین 
را به شما واگذار کرد. پس انسان مسؤولیت عمران و 
آبادانی زمین را بر عهده دارد  و مفهوم آیه این است 
که تخریب محیط زیست و نابودی آن، مخالف عمران 

و آبادانی است، پس باید از آن پرهیز نمود.

 تاالب میقان اراک ظرفیت زیست محیطی شاخصی 
در استان مرکزی است که فرهنگ حراست از آن 

هنوز به درستی نهادینه نشده است.
به نقل از ایرنا، دوم فوریه مصادف با 14 بهمن ماه 
در تقویم زیست محیطی جهان با عنوان روز تاالب 
ها نامگذاری شده که این مهم به دلیل اهمیت ویژه 

تاالب در اکوسیستم هر منطقه است.
نامگذاری روزی در جهان برای تاالب ها نشان از 
اهمیتی  این مناطق دارد،  اهمیت زیست محیطی 
که در سال های اخیر در کشور ما رنگ و روی خود 
را از دست داده است و در جراحت های تاالبی و 
مرگ خاموش برخی از این زیستگاه های ارزشمند 

در سرتیتر اخبار جای دارد.
26 تاالب در ایران وجود دارد که حال و روز آن ها 
خوب نیست و برخی از این مناطق نفس های آخر 
خود را می کشند و با مرگ آنها پیامدها و بحران 

های زیستی در راه است.
بختگان،  پریشان،  هورالعظیم،  شادگان،  تاالب 
گاوخونی، انزلی و میقان اراک از جمله سرمایه های 
تاالبی ایران هستند که در دهه های اخیر قربانی 
مدیریت نامناسب و دخالت های انسانی شده اند و 
روز به روز این سرمایه های با ارزش ضعیف تر و 

مشکل دارتر می شوند.
بغرنج بودن شرایط تاالب های کشور به نقطه ای 
رسید که سازمان محیط زیست درصدد تدوین برنامه 
مدیریت جامع تاالب های کشور برآمد تا بتواند بار 

دیگر این نقاط را به دوران طالیی خود بازگرداند.
تاالب میقان اراک یکی از تاالب های کشور است 
که مشمول تدوین این برنامه شد و پس از گذشت 
حدود 2 سال در نهایت برنامه تدوین شد و به تصویب 
رسید و امید است که با اجرای آن این منطقه بکر در 

کنار کالنشهر اراک جانی دوباره بگیرد.
به عنوان  میقان  تاالب  بودن  به منحصر  توجه  با 
انتظار می رفت حداقل  پرندگان مهاجر،  زیستگاه 
برنامه ای ویژه برای این تاالب زنده کشور که هنوز 
نفس می کشد در روز جهانی تاالب ها تدارک شود 

اما این مهم رخ نداد.
این  که حفظ  مسئوالن  از  انتظارها  همه  وجود  با 
تاالب ارزشمند را هر روز دنبال کنند اما این تشکل 
ارزشمندی  که  هستند  هنرمندان  و  مردمی  های 
میقان را بیش از مسئوالن درک کرده اند وبا تالش 
هایی که برای حفظ و معرفی تاالب میقان اراک 

می کنند در پی ادای دین هستند.
تاالب کویری میقان ظرفیت های مختلفی را در خود 
جای داده است که شاید در ایران منحصر به فرد 
باشد و می طلبد که در عین حراست از آن معرفی 

همه جانبه نیز صورت گیرد.
در  با وسعتی حدود 25 هزار هکتار  میقان  تاالب 
15 کیلومتری شمال شرق اراک و در جنوب غربی 
شهر داود آباد واقع شده و یکی از 10 تاالب مهم 

کشور است.
یکی از پتانسیل های که تاالب میقان اراک به آن 
شهره است مهاجرت شمار بسیاری از پرندگان در 
فصل سرد سال است که چشم اندازی دیدنی را ایجاد 

می کند.
انواع  تا 30 هزار  بین 12  میقان هر ساله  تاالب 
پرندگان مهاجر از جمله درنا را میزبانی می کند، 
و  استان  پرندگان  درصد   60 از  بیش  همچنین 
زندگی  تاالب  این  در  کشور  پرندگان  درصد   16
می کنند و می توان گفت که میقان یکی از کانون 
های قوی پرنده نگری و از زیستگاه های باارزش 

چرندگان است.
آب دریاچه میقان شور است، طوری که در هر لیتر 
آن در فصل تابستان 50 گرم، در فصل بهار 38 گرم 
و در زمستان 28 گرم نمک وجود دارد و این مقدار 
نمک در ایام خشکسالی به صورت الیه ای سطح 
تاالب را می پوشاند و از فاصله دور سفید رنگ و 

برفی جلوه می کند.
عالوه بر این منظره بکردریاچه تاالب نیز  آبی قرمز 
رنگ دارد که دلیل آن وجود نوعی جلبک تک سلولی 
به نام دونالیال است که مقاومت باالیی نسبت به شوری 
آب دارد چراکه این جلبک به دلیل جذب بتاکاروتن در 
سلول های خود در آب های شور تغییر رنگ آب تاالب 

به نارنجی مایل به قرمز را منجر می شود.
در  نیز  آرتمیا  اسم  به  دیگری  موجود  همچنین 

غذای  که  دارد  وجود  میقان  تاالب  دریاچه  آب 
فالمینگوهاست و قرمزی منقار و پاهای این پرنده 

را بی ارتباط با نوع تغذیه آن نمی دانند.
تاالب میقان دارای بزرگترین منبع سولفات سدیم 
در کشور است که شرکت امالح معدنی ایران حق 
برداشت از معادن این تاالب را اخذ کرده است و این 
مساله اگر به صورت هدفمند و با برنامه نباشد می 

تواند حتی گردشگری صنعتی را تهدید کند.
ظرفیت های دیدنی تاالب میقان اراک به اندازه ای 
است که در هر ساعتی از شبانه روز چهره ای منحصر 
به فرد را فرارو می نهد و نمی توان مانندی برای آن 

در دیگر نقاط کشور و حتی جهان یافت.
طلوع و غروب خورشید در این منطقه شگفت انگیز 
است و همین باعث جذب گردشگران فراوانی به این 

منطقه شده است.

این زیبایی باعث شده است که این تاالب محل 
باشد.  کشور  در  پایدار  بومگردی  الگوی  استقرار 
مدیر طرح استقرار بومگردی پایدار در تاالب های 
به  اشاره  با  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کشور 
مدیریت  طرح  اجرای  از  بخشی  طرح  این  اینکه 
مشارکتی تاالب میقان است گفت: نخستین الگوی 
بین المللی حفاظت از تاالب های کشور در زمینه 
از  این طرح  و  اجرایی شده  میقان  در  گردشگری 
مرداد ماه امسال کلید خورده است که به همراه 2 
تیم از جوامع محلی استان مرکزی در حال انجام 

است.
شاخصه  از  یکی  کرد:  عنوان  ای  مغازه  بابک 
های انتخاب تاالب میقان برای اجرای این طرح 
این  گردشگری  های  ظرفیت  بودن  ناشناخته 
انتخاب  تاالبی  بود و سعی شد  ارزشمند  زیستگاه 
شود که استقرار بوم گردی در آن تاحدودی بعید 
باشد و با وجود نبود نگاه گردشگری به این منطقه 

تجربه ای موفق رقم خورده است.
مشارکت  و  محلی  نیروهای  طرفی  از  افزود:  وی 
جوامع و روستائیان در این طرح نقطه قوتی برای 
انتخاب میقان بود که حمایت تشکل های مردمی 

را شاهد بودیم
وی اظهار کرد: در ابتدای امر کار بررسی 6 روستای 
حاشیه تاالب از نظر مزیت های گردشگری طبیعی 
و فرهنگی منطقه، میزان مشارکت اجتماعی، تغییرات 
بافت تاریخی و دسترسی به تاالب انجام گرفت و در 
نهایت 2 روستای راهزان و ده نمک برای اجرای 

طرح و فعالیت میدانی انتخاب شد.
معدود  از  یکی  را  نمک  ده  روستای  ای،  مغازه 
امر  در  کشور  مند  عالقه  و  موفق  های  روستای 
مشارکت و استقبال از طرح عنوان کرد و افزود: 
شده  برگزار  آموزشی  کارگاه   30 از  بیش  تاکنون 
است و استقبال مردم و روستائیان باعث شد که 
ده نمک اولین روستای کشور باشد که مجموعه 
کامل اکوتوریسم در بازه زمانی سه ماه برای آن 

تهیه شد.

اولین  نیز  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
اقامتگاه بوم گردی تاالب میقان در مرحله دریافت 
به  محلی  بومی  معماری  با  که  دارد  قرار  مجوز 
احیاء صنایع  به  توجه  با  و  رسد  برداری می  بهره 
دستی منطقه تالش می شود که موزه روستایی از 

محصوالت و صنایع دستی مردم راه اندازی شود.
دستی  صنایع  کار  محوریت  کرد:  اضافه  وی 
از  طرحی  ساخت  و  نمد  از  استفاده  روستائیان 
پرندگان تاالب است که به یک محصول کاربردی 
بدل می شود و 30 بانوی روستایی آموزش الزم را 

دیده اند و 20 نفر نیز به تولید رسیده اند.
دبیر کارگروه گردشگری پایدار و تاالب کنفوانسیون 
رامسر در ایران عنوان کرد: در کنار احیا و توسعه 
تاالب  نیز در  صنایع دستی، معرفی غذای محلی 
میقان مدنظر است و در حال حاضر 2 نفر از زنان 
روستایی حاشیه تاالب آمادگی طبخ غذاهای سنتی 

و میزبانی از گردشگران را دارند.
وی عنوان کرد: نخستین دوره آموزشی راهنمای 
با روز جهانی تاالب  بلد محلی همزمان  محلی و 
در میقان آغاز شد که این دوره آموزشی با همراهی 
راه  استان  گردشگری  راهنمایان  صنفی  انجمن 

اندازی شده است.
مغازه ای با تاکید بر اینکه این طرح در ابتدای راه 
میقان  تاالب  در  طرح  این  اجرای  با  افزود:  است 
در مدت سه ماه، 40 فرصت شغلی روستایی برای 
اهالی ایجاد شده است و این طرح به الگوی قابل 
استناد و موفق برای استقرار بوم گردی تاالبی در 

کشور بدل شده است.
وی اظهار کرد: در آینده تاالب میقان الگوی برای 
کشور خواهد بود و نتایج طرح استقرار بوم گردی 
بین  نمایشگاه  دهمین  در  میقان  تاالب  در  پایدار 
المللی کشور که از 18 تا 21 بهمن ماه در تهران 

برگزار می شود ارائه خواهد شد.
دلیل  به  آنکه  وجود  با  کرد:  ای خاطرنشان  مغازه 
شیوع آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان طرح تاالب میقان 
از  ناشی  روشن  افق  اما،  داشت  ماهه  یک  وقفه 
عالقه جامعه محلی و تالش و بررسی برای یافتن 

زمینه های گردشگری در آن وجود دارد.
مدیر طرح استقرار بوم گردی پایدار در تاالب های 
کشور گفت: یک ماه دیگر این طرح پایان می یابد 
پایدار  استقرار  به  باید  که  جوامع محلی هستند  و 
آن کمک کنند و امید است مسئوالن نیز نهایت 
همکاری را با جامعه محلی داشته تا اقامتگاه محلی 
در راستای توسعه اقتصاد ایجاد شود و معرفی بیشتر 
تاالب میقان و نمایش توانمندی و ظرفیت های 

این منطقه انجام گیرد.
یکی از راهنمایان طبیعت گردی ایران در خصوص 
شاخصه تاالب میقان گفت: وجود یک تاالب در هر 

منطقه شاخصه خاص است.
کفایت نکند و برداشت بی رویه مواد معدنی منجر 
به فرورفتن بخشی از تاالب و پرشدن حفره با آب و 
در بخش دیگر نبود حقآبه کافی به گسترش کانون 
های غبار نمکی دامن می زند که به طور مستقیم 

بر کیفیت هوای اراک اثر دارد.

تاالب میقان، مظلوم تر از همیشه
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پیامبر اکرم)ص(

 لطفاً خودتان را معرفی کنید؟
سعید نصیری فرد هستم متولد 1356 و به مدت 9 سال 
است که در منطقه 8 شهرداری اهواز به عنوان کارگر 
فضای سبز مشغول خدمت هستم. متاهل و صاحب 3 
فرزند دختر و 1 فرزند پسر می باشم. همچنین  نوه ای 6 
ساله  دارم که در مقطع پیش دبستانی درس می خواند.

فعالیت هنری شما از چه زمانی
 و از کجا شروع شد؟ 

بودند،  کرده  هرس  را  ها  درخت  پیش  سال   4 حدود 
در  بودیم،  هرس  ماشین  منتظر  همکارانم  اتفاق  به 
خورده  که صبحانه  خوری  میوه  کارد  با  فاصله  همین 
هرس  های  شاخه  تراشیدن  به  کردم  شروع  بودیم 
پرنده  که  کردم  درست  عصا  یک  البداهه  فی  شده، 
و  دوستان  تشویق  مورد  که  بود  نشسته  آن  روی  ای 
شروع  شد  موجب  امر  همین  و  گرفت  قرار  همکارانم 
به کار کنم و کم کم به ساخت آدمک های چوبی در 
حالت های مختلف روی آوردم. در شروع کارم روزی 
مدتی  از  بعد  کردم،  می  درست  مجسمه)آدمک(  یک 
صورت  به  و  کردم  عرضه  بازار  در  را  کارهایم  نمونه 
این  و  رسید  فروش  به  کارهایم  ی  همه  دستفروشی 
و  امر  این  شد.  هم  زندگیم  مخارج  برای  کمکی  هنر 
این استقبال باعث شد ارزش زیادی برای هنرم قایل 

بشوم و وقت بیشتری به آن اختصاص دهم.

دیدگاه مردم و اطرافیان
در مورد هنر شما چه بود؟ 

خوشبختانه استقبال و محبت های زیادی دریافت می 
این  با  اما  گیرند،  فیلم می  و  کنم. گاهی مردم عکس 
وجود، گاهی حرف های حاشیه ای و  عجیبی می شنوم! 
یا گاهی اوقات همکاران اجراییات به عنوان دستفروش 
تشویقم می  ولی خیلی ها هم  کنند  برخورد می  بامن 
یک  است  حیف  که  بود  این  نظرشان  ای  عده  کنند. 
هنرمند بر روی زمین نشسته باشد، ولی چون جایی 

برای ارائه هنرم ندارم ناچارم هنر خود را روی زمین در 
اول خیابان سلمان فارسی)نادری( عرضه کنم. در فضای 

مجازی اینستاگرام هم دارای مخاطبان زیادی هستم.

  با توجه به اینکه از ویژگی های کار شما 
سرعت عمل در ساخت است. مدت زمان 

ساخت هر مجسمه چقدر است؟ 
اوایل خیلی زمان می برد ولی در حال حاضر که دستم 
سریع تر شده، ساخت هر آدمک حدود ده دقیقه زمان 

می برد. 

کاًل در طول روز چند آدمک می سازید 
و آیا از این  کار خسته نمی شوید؟ 

تعداد زیادی می سازم. اصاًل احساس خستگی نمی کنم 
چون از کارم لذت می برم. ضمن اینکه همین سرعت 
به  که  همین  است  شده  مخاطبان  جذب  عامل  عمل، 
صورت زنده در حال اجرا و ساختنشان هستم برای مردم 

جذابیت خاصی دارد.

نکته جالب توجه در آثار شما متفاوت بودن 
است.  این  خالقیت از کجا می آید؟

این امر از دو منبع سرچشمه می گیرد؛ اول اینکه من 
هایم  ایده  و  داشتم  نقاشی عالقه  به  کودکی  دوران  از 
نقاشی هایی است که همیشه می کشیدم.  از  برگرفته 
سازم  می  را  آدمک  اولین  وقتی  که  صورت  این  به 
بالفاصله در حین ساخت 3 الی 4 طرح و ایده به ذهنم 
می رسد که شروع به ساخت می کنم و اینکه من از خود 
الگو می گیرم. در واقع در ذهنم حرکات  شخصیت ها 
مردم را تجسم می کنم که مثاًل در حال انجام چه کاری 
هستند و همان را الگو می کنم و شروع به ساخت می 
کنم. حالت های مختلفی را در نظر می گیرم که بیشتر 
شخصیت های انسانی در مشاغل و هنرهای مختلف را 
به تصویر می کشد مثاًل فردی که در حال ماهیگیری 
و  است  موسیقی  نواختن  حال  در  که  یا شخصی  است 

حالتهای بی شمار دیگر که هر کدام جذابیت های خود 
را دارد.

مصالح کارتان چه چیزهایی هستند؟
شاخه های خشک شده درختان کنار خیابان، سر پوست 
انار، درب نوشابه، درب قوطی های نوشیدنی، سیم چین، 

چسب مایع، کارد میوه خوری، رنگ و خودکار و.... .

چرا چوب را به عنوان
 ابزار کارتان انتخاب کردید ؟ 

بیشتر  و  کردند  نگاه می  زباله  به چشم  به چوب  چون 
های  شاخه  از  زدن  آتش  برای  که  دیدم  می  وقتها 
توان  دیدم می  که  حالی  در  کنند  استفاده می  درختان 
بر  که  شده  خشک  های  شاخه  همین  با  کارها  خیلی 
روی زمین افتادند انجام داد همینطور از دیگر اشیا دور 
وسایل  توان  می  دارد  وجود  جا  همه  در  که  ریختنی 

تزیینی درست کرد. 

آیا این کار ضرری برای محیط زیست ندارد؟
باشد  افتاده  زمین  روی  که  درختی  هر  چوب  از  خیر، 
استفاده می کنم و تا کنون به هیچ درختی برای کارم 

آسیبی نرساندم.

آیا خلق آثارتان هزینه بر است؟
هزینه ای ندارند، فقط در حد خرید چسب و رنگ.

چگونه از اشیاء دور ریختنی برای خلق آثارتان 
استفاده می کنید بیشتر توضیح دهید؟ مثاًل 

نحوه ی استفاده از دور ریختنی ها به چه شکل 
است و مراحل کارتان به چه صورت است؟

در ابتدا اجازه بدهید برای شما خاطره ی جالبی را تعریف 
اوقات  زمانی که مشغول ساخت می شدم گاهی  کنم: 
ها می خواستم  از همسایه  بعد  آوردم،  مصالح کم می 
بفرستند.  برایم  را  انارهای مصرفی خود  که سر پوست 

روزی دیدم دو سه تا از همسایه ها با پالستیک آمدند 
درب منزل و هرچه انار خورده بودند پوست هایشان را 
جمع کرده بودند برای من آورده بودند، خنده ای کردم 
نیاورید من فقط سر  انارها را برای من  و گفتم پوست 
وقتی  مدتها  تا  که  شد  این  دارم  نیاز  را  انارها  پوست 
مورد  در  گرفت.  می  مان  خنده  دیدیم  می  را  همدیگر 
دور  هر  از  بلکه  چوب  از  تنها  نه  ریختنی  دور  اشیاء 
خلق  هنری  اثر  یک  هنری  نگاه  از  توان  می  ریختنی 
کرد. جهت ساخت ابتدا چوب های خشک شده که کنار 
و  نوشابه  درب  همینطور  و  افتادند  زمین  روی  خیابان 
قوطی های فلزی را جمع آوری می کنم. اول پیکره ی 
آدمک را که شامل سر و گردن و تنه است را می تراشم 
و بعد شروع به طراحی حالت نمایش آن آدمک می کنم 
مثاًل شخصی که در حالت ماهیگیری است و شروع به 

چسباندن و ساخت آن می کنم.  

 آیا به جز آدمک های چوبی اَشکال
دیگری هم ساخته اید؟

انواع  همچنین  و  سفید  پل  و  کابلی  پل  ماکت  بله. 
حیوانات را ساخته ام و در مسابقات مختلفی که برگزار 

می شد شرکت می کردم و جایزه دریافت می کردم.

آثار شما در محافل هنری، جشنواره ها و  
خارج از اهواز نیز بازتاب داشته است؟

کردند  دعوت  بنده  از  خوزستان  مرکز  سیمای  و  صدا 
که  دادند  اختصاص  من  به  تلویزیون  در  ای  برنامه  و 
برنامه  به مدت 4 ماه اجرای زنده داشتم. همچنین در 
شبهای کارون و اخبار خوزستان نیز جهت معرفی بنده 
دوستان لطف کردند که همینجا از تک تک بزرگواران 
تشکر و قدردانی می نمایم. با شبکه ی سراسری خبر 
نیز مصاحبه ای داشتم که پس از آن، از اداره ی فضای 
سبز بابلسر با من تماس گرفتند و درخواست همکاری 
پارک  و  ها  جنگل  مشکل  که  صورت  این  به  کردند. 
افتند را حل  هایی که شاخه های زیادی به زمین می 

کنیم و درخواستشان این بود که همین آثارم را در ابعاد 
به  ها  پارک  سطح  در  متر   10 تا  متر   6 مثاًل  بزرگتر 
صورت نمادین بسازم. یعنی می خواستند  با کمک بنده 
جهت جذب توریست یک پارک جنگلی با آدمک های 
چوبی بسازند. منتها من بدلیل شاغل بودن و شرایطم 
موافقت نکردم، چون هم زمان بر است هم در این ابعاد 
تا کنون کار نکردم. در چندین نمایشگاه شرکت کردم 
و استقبال بسیار خوبی هم از کارم شد تا جاییکه مردم 
سفارش ساخت به من می دادند. همچنین در جشنواره 
دور ریختنی های ماندنی که توسط معاونت فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری اهواز برگزار شد شرکت کردم و مقام 

دوم را نیز کسب کردم.

 آیا تاکنون حمایت خاصی از سوی نهاد 
یا ارگانی صورت گرفته؟

امید  از موسسه کارآفرینی  ارگان خاصی خیر، فقط  از   
و  داشتند  لطف  بنده  به  که  کنم  می  قدردانی  و  تشکر 
در  البته  کردند  پرداخت  من  به  وام  صورت  به  مبلغی 
تمایل  خیلی  چون  بزنم،  کارگاه  بتوانم  که  نبود  حدی 

دارم که هنرم را به صورت حرفه ای تر گسترش دهم.

معموالً قیمتی که روی
 آثارتان گذاشته اید  چقدر است؟

سال   4 طی  گذاشتم  کارهام  روی  که  قیمتی  حداکثر 
مبلغ 10 هزار تومان بوده است. البته گاهی وقتها مردم 
ارج  و  انعام  عنوان  به  تر  اضافه  مبلغی  حمایت  جهت 
نهادن به هنرم پرداخت می کردند که باعث خوشحالی 
از نظر من روی کار هنری نمی  من می شد. هر چند 

توان قیمت گذاشت.

بیشترین استقبال چه زمانی بوده است؟
که  بوده  نوروز  ایام  در  کارها  این  از  استقبال  بیشترین 
میهمانان نوروزی بسیار استقبال می کردند و به عنوان 
سوغاتی خرید می کردند. در ایام نوروز به طور متوسط 

تا می فروختم. ولی در روزهای عادی  روزی 30 
سال فروشم نوسان دارد.

آیا فرزندانتان هم
به این هنر شما عالقه دارند؟

بله خیلی زیاد. ولی بیشتر همسرم شریک هنریم هستند 
و تمام کارهایی را که می سازم همسرم رنگ آمیزی 

می کند چون بسیار خوش سلیقه است.

مشوق اصلیتان در این زمینه چه کسی
 یا چه کسانی بوده اند؟

بیشتر دوستان و همکارانم در محیط کار و بعد خانواده.

باتوجه به اینکه شما از پرسنل شهرداری 
هستید و یکی از وظایف این نهاد هم پرداختن 
به زیباسازی شهری است. آیا ایده ای برای 

همکاری مشترک در این زمینه دارید؟
من به عنوان یک شهروند و نه یک پرسنل، مانند همه 
شهرم  زیبایی  برابر  در  را  خود  اهوازی  شهروندان  ی 
مسئول می دانم و به این وسیله آمادگی خودم را برای 
همکاری با شهرداری اهواز در حد توانم اعالم می کنم.

و حرف آخر؟
قصد دارم با توکل بر خدا این هنر را گسترش و توسعه 
بدهم، زیرا  بسط این کار در راستای توسعه ی صنایع 
دستی خوزستان است و این امر در نهایت بالندگی هنر 
استان را در پی خواهد داشت، دوست دارم در محافل 
کشوری و بین المللی به نام اهواز و خوزستان شرکت 
کنم و برای شهر و استانم افتخار آفرینی کنم، از سوی 
دیگر ضمن اینکه با توسعه ی این کار می توان برای 
چندین نفر اشتغال زایی کرد، ولی در این مسیر در درجه 
نخست نیازمند یک فضای مناسب برای این کار هستم، 
نوپا  هنر  این  به  بیشتری  توجه  مسئولین  امیدوارم  لذا 

داشته باشند.

ذهنی که دور نمی ریزد

مصاحبه با یکی از کارکنان فضای سبز شهرداری اهواز :

 از هر دور ریختنی می توان یک اثر هنری خلق کرد



قلیان تفریح یا مسابقه مرگ؟ 
آیا با خواندن این مطلب باز هم قلیان می کشید؟ 
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حقوق شهروندی

حقوق شهروندی
 از دیدگاه بنیانگذار انقالب اسالمی

قسمت دوم
با  و  قبل  ادامه شماره  در 
های  دیدگاه  به  عنایت 
رهبر کبير انقالب و بنيان 
اسالمي  جمهوري  گذار 
ایران حضرت امام خميني 
موضوع   در  سّره(  )قدس 
حقوق شهروندی، در این 
از  برخي  مختصر،  نوشتار 
مفاهيم و مصادیق مربوط 
به حقوق شهروندي بيان 
می گردد. اميد است در این رهگذر گامي هر چند کوچک در 

ارائه دیدگاهي امام خميني )ره( برداشته باشيم :

4( در خصوص حقوق زنان
زنان«  حقوق  عمومی  »حوزه  در  )ره(  خمينی  امام  حضرت 
است,  مختلفه  ابعاد  زن  ))برای  اند:  فرموده  بيان  چنين  این 
چـنـانچه برای مرد و برای انسان, این ورق صوری طبيعی 
نازل ترین مرتبه انسان است و نـازلـتـرین مرتبه زن است و 
نازلترین مرتبه مرد است. لكن از همين مرتبه نازل حـرکـت 
به سوی کمال است. انسان موجود متحرك است, از مرتبه 

طبيعت تا مرتبه غيب, تا فنا بر الوهيت.((
و همچنين در زمينه تساوی حقوق زنان با مردان مي فرمایند: 
وقتی  اسالم  دارد.  بـانوان  شـمـا  بـر  خـاص  نظر  ))اسالم 
ظهور کرد در جزیره العرب, بانوان حـيثيت خودشان را پيش 
و سرافراز  را سربلند  آنها  اسالم  بودند;  داده  از دست  مردان 

کـرد, اسالم آنها را با مردان مساوی کرد.((
نيز در باره تساوی زن و مـرد و حق دخالت در سرنوشت برای 

زنان فرموده اند:
))مـا مـی خواهيم زن به مقام واالی انسانيت برسد. زن باید 

در سـرنـوشـت خـودش دخـالـت داشـته باشد.((
در مصاحبه با روزنامه هلندی دي -ولت گـرانـت، در پـاسخ 
به این سوال که مشخصات حقوق زنان در جمهوری اسالمی 

چه خواهد بـود؟ مـی فـرمایند:
بين زن و مرد نيست زیرا  تفاوتی  انسانی،  ))از نظر حقوق 
سرنوشت  در  دخالت  حـق  زن  و  انـسـانـنـد  دو  هر  که 
مـوارد  از  بعضی  در  بله  دارد.  مرد  همچون  را  خویش 
حيثيت  به  که  دارد  وجود  مرد  و  زن  بين  تـفـاوتـهـایـی 

نـدارد.(( ارتباط  آنها  انسانی 
)) اسالم زن را مثل مرد در همه شئون، همان طوری که مرد 
همان  دارد،  دخالت  هم  زن  دارد,  دخـالـت  شـئون  همه  در 
بـایـد  اجتناب کـنـد، زن هـم  از فساد  باید  طوری که مرد 
که  طوری  همان  دارند،  اختيار  زنها   ... کند  اجتناب  فساد  از 

مـردهـا اخـتيار دارند.(( 

5( در خصوص حقوق سياسي و
 اجتماعي شهروندان:

حضرت امام خميني )ره( در حوزه آزادي احزاب و انجمن ها و 
تشكيل اجتماعات این چنين بيان فرموده اند:

مختلف  هاي  بندي  گروه  در  دارند  حق  شهروندان  »کليه 
سياسي، اجتماعي، صنعتي و اقتصادي شرکت کنند. جلوگيري 
از این حق، مغایرت آشكاري با آزادي دارد، مگر آنكه تجمع و 
گروه بندي، خطراتي براي نظم عمومي مستقر داشته باشد.«

ملت،  انقالب؟  از یک  بهتر چه مي خواستيد  چيز  ازاین   «
آزاد  اآلن  همه  است.  حاصل  که  خواست  مي  را  آزادي 
نشسته اید و در همه جا آزاد مجتمع هستيد و در پنج سال 
ایجاد  را  اجتماعي  همچون  یک  توانستيد  نمي  هيچ  پيش 
کنيد. آزادید، این چيزي بود که ملت مي خواست و شد.«

به کارهاي  پيروز شد، همه  اول که  از  » جمهوري اسالمي 
بودند،  ناشناخته  از گروه ها که  بودند و بعضي  خود مشغول 
از طرف دولت به کار گمارده شدند. ليكن به تدریج فهميده 
شد که  اینها یا توطئه گرند یا جاسوسي مي کنند. از طرف 
دیگر نمي شد که انقالب را رها کنيم. نه اسالم اجازه مي داد 
و نه عقل که یک دسته از عنوان دولت یا غير دولت براي 
سرنگوني جمهوري اسالمي سوء استفاده نموده یا جاسوسي 

کنند و ما ساکت باشيم .«
تاریخي  نامه  وصيت  از  دیگري  فراز  در  )ره(  امام  حضرت 

خویش مي فرمایند:
از روي اشتباه به  » وصيت من به گروه هاي مسلمان که 
غرب و احيانًا به شرق تمایل نشان ميدهند و از منافقان که 
اکنون خيانتشان معلوم شد گاهي طرفداري مي کردند و به 
مخالفاِن بدخواهان اسالم از روي خطا و اشتباه گاهي لعن 
خود  اشتباه  سر  بر  که  است  آن  ميزدند،  طعن  و  ميكردند 
پافشاري نكنند و با شهامت اسالمي به خطاي خود اعتراف، 
خداوند  رضاي  براي  مظلوم  ملت  و  مجلس  و  دولت  با  و 
همصدا و هم مسير شده و این مستضعفان تاریخ را از شّر 

مستكبران نجات دهيد.«

6( حقوق شهروندان در تعليم و تعلم و
 فرصت هاي برابر آموزشي:

برابر  هاي  فرصت  خصوص  در  )ره(  خميني  امام  حضرت 
آموزشي   این چنين بيان فرموده اند:

»در علم و تقوا کوشش کنيد که علم به هيچ کس انحصار 
ندارد، علم مال همه است«

» تحصيل که در مورد مردان عامل مهمي بري تحرك شغلي 
سرنوشت  متغير  صعودي،  تحرك  براي  زنان  مورد  در  است 

سازي به نظر مي رسد«
»الزم است تمام بي سوادان براي یادگيري و تمام خواهران 

و برادران باسواد براي یاد دادن بپا خيزند«
الهي  سياسي  نامه  وصيت  از  فرازي  در  ایشان  همچنين 
خویش فرموده اند: » اینجانب به همة نوجوانان و جوانان در 
مرحلة اول، و پدران و مادران و دوستان آنها در مرحلة دوم، 
و به دولتمردان و روشنفكران دلسوز براي کشور در مرحلة 
از  را  کشورتان  که  مهم  امر  این  در  که  ميكنم  وصيت  بعد 
آسيب نگه ميدارد، با جان و دل کوشش کنيد و دانشگاهها 
را به نسل بعد بسپرید. و به همة نسل هاي مسلسل توصيه 
ميكنم که براي نجات خود و کشور عزیز و اسالم ِآدم ساز، 
و  حفظ  زدگي  شرق  و  غرب  و  انحراف  از  را  ها  دانشگاه 
انساني ـ اسالمي خود دست  این عمل  با  پاسداري کنيد و 
نمایيد.  نااميد  را  آنان  و  قطع  کشور  از  را  بزرگ  قدرتهاي 

خدایتان پشتيبان و نگهدار باد.«  
ادامه دارد...

تجربیات کالنشهرها

ارائه ۳۰۰ عنوان بازی در مرکز خالقیت شهر اصفهان 

بازي براي گروه  مدیرخانه خالقيت شهرداری اصفهان گفت: ۳00 عنوان 
تعبيه شده که  تا ۹۹ سال در خانه خالقيت شهرداري اصفهان  سني یک 
صفيه  دهد.  ارائه  شهرمان  مردم  به  را  کاربري  بهترین  بتواند  اميدواریم 
السادات موسویان در حاشيه مراسم افتتاحيه مرکز تخصصي خانه خالقيت 
و کودك اظهار کرد: خانه خالقيت و رستوران بازي هاي فكري در سال 
1۳87 تأسيس شد و پس از ۹ سال فعاليت درخشاني که داشت جاي خود 

را در شهر و کشور باز کرد. 
تغيير  و  لحاظ فضاسازی  از  گرفته شد  آن تصميم  از  داد:  پس  ادامه  وی 

کاربري هاي حرفه اي ، تغييرات متناسبي در این مرکز صورت گيرد.
مدیر خانه خالقيت شهرداری اصفهان عنوان کرد: در این تغيير، کاربري هاي 
با بيش  بازي  بازي، رستوران  زیبا شامل دفتر مطالعات تخصصي  دقيق و 
از ۵ هزار نمونه و ۳00 عنوان بازي، کافي شاپ، فروشگاه تخصصي بازي، 
براي  تخصصي  آموزشي  هاي  جنبشي، کالس  تفریحي  هاي  بازي  سالن 
گروه سني یک تا ۹۹ سال تعبيه شده که اميدواریم بتواند بهترین خدمات 

را به مردم ارائه دهد.

برگزاری دوره های آموزشی در ۱۵۰ کانون
 سالمت محله محور

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های شهرداري اصفهان گفت: 1۵0 کانون 
سالمت محله محور در ذیل 16 خانه سالمت تعریف شده که دوره هاي 

آموزشي سالمت محور را براي شهروندان برگزار مي کند. 
مسعود مهدویان فر در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: شهرداری اصفهان 
در چند سال گذشته با راه اندازی ستاد فرهنگ سالمت در مباحث آموزش 
و پيشگيري، گسترش فرهنگ خود مراقبتي را در بين شهروندان اصفهان   

رقم زده است.
وی افزود: شعار مطرح »شهر سالم، شهروند سالم« اشاره به تاثيرات محيط 
شهر بر سالمت شهروندان و سالمت شهروندان بر شهري پویا و سالمت 

محور دارد.
مدیر امور اجتماعی و مشارکت های شهرداري اصفهان ادامه داد: شهرداري 
اصفهان مبتني بر همين شعار با راه اندازي ستاد فرهنگ سالمت در مباحث 
آموزش و پيشگيري فعاليت هاي زیادي را انجام و فرهنگ خود مراقبتي را 

در بين شهروندان گسترش داد.
وی با اشاره به اینكه امروزه در کشورهای پيشرفته که به سالمت اهميت 
زیادي داده مي شود، سواد سالمت و ارتقاي آن از موضوعات مهم به شمار 
مي رود، افزود: طي چند سال اخير شهرداري اصفهان هم در بخش فرهنگ 
سالمت با هدف ارتقا سواد سالمت شهروندان ، اقدامات چشمگيري انجام 

داده است.
 1۵ مناطق  در  سالمت  خانه   16 مدت  این  در  شد:  یادآور  فر  مهدویان 
گانه شهرداري اصفهان تشكيل و در ذیل آنها 1۵0 کانون سالمت محله 
محور تعریف شد که دوره هاي آموزشي سالمت محور را براي شهروندان 

برگزار مي کنند.
وی با اشاره به راه اندازی جاده های سالمت در چند نقطه شهر اصفهان، 
گفت: جاده هاي سالمت براي حساس سازي و ارتقا سالمت شهروندان راه 

اندازي شده است.
مدیر امور اجتماعی و مشارکت های شهرداري اصفهان تاکيد کرد: شهرداري 
اصفهان با انجام این اقدامات سعي کرده توجه بيشتر شهروندان را نسبت به 

سالمت خودشان جلب کند.
دخانيات،  مصرف  عدم  استرس،  کنترل  با  کرد:  توصيه  شهروندان  به  وی 

تغذیه سالم و افزایش تحرکات بدني از سالمتي خود محافظت کنند.
 

برگزاری ویژه برنامه های شب یلدا در مشهد 

 مدیر اجتماعی و امور مناطق معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد 
شب  مناسبت  به  مشهدی  شهروندان  ویژه  زمستانی  جشنواره  برگزاری  از 

یلدا خبر داد.
 به گزارش فرهنگشهر، رضا دانایی در گفتگو با خبرنگار ما با بيان اینكه چله 
و چله نشينی در فرهنگ مردم مشهد جایگاه ویژه ای داراست، اظهار کرد: 
برنامه  برنامه و ویژه  از 100  به مناسبت شب چله معاونت فرهنگی بيش 
در فرهنگسراها و مراکز فرهنگی با هماهنگی و همكاری تشكل های مردم 

نهاد برگزار می کند.
وی افزود: در این برنامه ها بر مفاهيم اخالقی، با هم بودن، صله رحم، احترام 

به بزرگترها و نشاط اجتماعی تاکيد شده است.
بزرگترها،  خاطره گویی  شهدا  خانواده  با  دیدار  سالمندان،  خانه  از  سرکشی 
تكریم پاکبانان محله، برپایی مسابقه ميوه آرایی سفره ساده و زیبا در شب 
چله، فراخوان عكس با موضوعات دورهمی های قدیمی- سفره ساده شب 
چله – دوره همی های خانوادگی و آداب و رسوم، اجرای موسيقی سنتی و 
ایام در فرهنگسراها و  این  برنامه هایی است که در  از جمله  رقص محلی 

مراکز فرهنگی برگزار می گردد.

نشانه های کودکان مبتال به اوتیسم چیست؟
اوتيسم Autism نوعی اختالل رشدی است که با 
رفتارهای ارتباطی ، کالمی غير طبيعی مشخص 
می شود . عالئم این اختالل در سال های اول 
عمر بروز می کندو علت اصلی آن ناشناخته است. 
از دختران است.  این اختالل در پسران شایع تر 
این اختالل بر رشد طبيعی مغز در حيطه تعامالت 
اجتماعی و مهارت های ارتباطی تأثير می گذارد.

طبق آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت، در سال 
1۹7۵ از هر ۵ هزار نفر، یک نفر به اوتيسم مبتال 
بوده اما در سال 2004 این ميزان به یک در 166 
نفر رسيده و در سال 2014 از هر 42 کودك یک 

نفر مبتال به اوتيسم بوده است.
مبتال  کودك  یک  از  که  تصویری  دیگر  امروزه 
گير  گوشه  و  ناتوان  فرد  یک  داریم،  اوتيسم  به 
نيست، بلكه می دانيم اوتيسم طيف گسترده ای 
می  ادامه  در  آنچه  دارد.  همراه  به  را  عالئم  از 
خوانيد، حقایقی درباره این بيماری به روایت دکتر 
ميترا حكيم شوشتری، فوق تخصص روانپزشكی 
دانشگاه  علمی  هيات  عضو  و  نوجوان  و  کودك 

علوم پزشكی تهران است.
- کودك مبتال به اوتيسم اختالل تكلم دارد

از نظر کالمی، کودك مبتال به اوتيسم دچار تاخير 
است. کودکان به مرور که بزرگ می شوند، درك 
دارند.  بيان  قدرت  با  مقایسه  در  باالتری  بيانی 
یک کودك طبيعی در یک سالگی می تواند تک 
کلمه ادا کند و در 1,۵ سالگی ۳-2 کلمه را با هم 
یا  اوتيسم  به  مبتال  کودکان  اما  کند  می  ترکيب 
کالم ندارند یا در مقایسه با سن شان دچار تاخير 
و  نيست  دار  معنی  اما  دارند  کالم  یا  اند  کالمی 

کالم دیگران را اکو می کنند.
اوتيسم  که  بينيم  می  را  والدینی  گاهی  متاسفانه 
فرزندشان را انكار می کنند. آنها می گویند فرزندم 
کالم دارد و حتی باهوش است چون در سن پایين 
می تواند جمله های سنگين و طوالنی را بيان کند 
مثل طوطی  اوتيسم  به  مبتال  کودکان  برخی  اما 

کلمات و جمله های اطرافيان را تكرار می کنند.
این به معنی هوش باالی کودك نيست بلكه بدان 

معنی است که کودك درك و شناختی از محيط 
اطراف ندارد.

-کودك مبتال به اوتيسم »من« نمی گوید
آنكه  محض  به  کودکان  رشد،  طبيعی  روند  در 
»من« را درك می کنند، دیگر از »نام خود« برای 
بيان خواسته هایشان استفاده نمی کنند در حالی 
»من«  از  شناختی  اوتيسم  به  مبتال  کودك  که 
ندارد و خود را با نام صدا می زند؛ مثال می گوید: 
»به علی آب بدید!« این نشانه خوبی نيست. حتی 
کودك مبتال ضمایر را هم اشتباه استفاده می کند.
 - ارتباط کودك مبتال به اوتيسم یكطرفه است

کودك مبتال به اوتيسم حتی اگر کالم داشته باشد، 
گفتارش  و  کند  برقرار  ارتباط  درست  تواند  نمی 
با  کالم  محتوای  است  ممكن  نيست.  دار  جهت 
سنش متناسب نباشد یا بدون توجه به صحبت های 

دیگران فقط در مورد عالیق خود صحبت کند.
در واقع کودك مبتال به اوتيسم نمی تواند تبادل 
اطالعات کند. این کودکان به لبخند یا خستگی 
را  نوبت  توانند  نمی  و  ندارند  توجهی  دیگران 
رعایت کنند. آنها ارتباط یكطرفه برقرار می کنند 

و به همين علت ارتباطشان موثر نيست.
- واژه سازی کودك مبتال به اوتيسم غيرطبيعی 

است
ممكن است واژه سازی به شكل بازی در کودکان 
عادی هم دیده شود اما جایگزین کردن هميشگی 
واژه ها، مختص مبتالیان به اوتيسم است. مثال 
به  است هميشه  ممكن  اوتيسم  به  مبتال  کودك 

»باب اسفنجی«، »بنگی« بگوید.
- اوتيسم گاهی خفيف است، گاهی شدید

اما  در گذشته اوتيسم به ۵ گروه تقسيم می شد 
امروزه می دانيم که اوتيسم نوعی اختالل رفتاری 
است و طيف بندی دارد. ممكن است فردی تمام 
اوتيسم  شدید  طيف  در  و  باشد  داشته  را  عالئم 
جامعه  در  خودمانده  در  فردی  شكل  به  و  باشد 
ارتباطی  مشكل  فقط  است  ممكن  و  شود  ظاهر 
داشته  صميمی  دوست  نتواند  مثال  باشد؛  داشته 
باشد و احساسات دیگران را درك کند و در گروه 

مبتالیان به اوتيسم خفيف دسته بندی شود.
-کودك مبتال به اوتيسم محو پنكه و لباسشویی 

می شود
می  که  وسایلی  به  یا  چرخيدن  به  کودکان  این 
هستند  عالقمند  لباسشویی  و  پنكه  مثل  چرخد 
آنها  با تماشای  را  و ممكن است ساعت ها خود 
سرگرم کنند. ممكن است زنجيری را تكان دهند 

یا به موسيقی های ثابت واکنش و عالقه شدید 
نشان دهند.

-کودك مبتال به اوتيسم مثل کودکان دیگر بازی 
نمی کند

این کودکان بازی های تخيلی ندارند. کودکان از 
1,۵ تا 2 سالگی وارد بازی های نمادین می شوند؛ 
مثال ممكن است از یک تكه پازل به عنوان ليوان 
پا  روی  را  شان  عروسک  یا  کنند  استفاده  چای 
بگذارند و تكان دهند. این بازی ها به رشد طبيعی 
کودك کمک می کند اما مبتالیان به اوتيسم این 

توانایی را ندارند.
بازی  باید  که  آنگونه  ها  بازی  اسباب  با  آنها 
بردن  راه  به جای  نمی کنند؛ مثال ممكن است 
را  آنها  زمين،  روی  بازی  اسباب  های  ماشين 

پشت هم بچينند و قطار کنند.
-تشخيص اوتيسم در بدو تولد ممكن نيست

عالئم اوتيسم معموال از ۹ ماهگی قابل تشخيص 
است اما در ۳-2 سالگی کامال مشخص می شود 
در  است  ممكن  که  خفيف  بسيار  موارد  در  مگر 
نوجوانی یا جوانی تشخيص داده شود. عالئم در ۳ 
حوزه ارتباط، کالم و عالیق و رفتارهای تكراری 

دیده می شود.
-کودك مبتال به اوتيسم ارتباط چشمی ندارد

ارتباط  کودکان  این  شدید،  تا  متوسط  موارد  در 
ارتباط  فقط  خفيف  موارد  در  اما  ندارند  چشمی 

کالمی برقرار نمی کنند.
برخی  در  نبوغ خاصی  اوتيسم  به  مبتال  -کودك 

مسائل دارد
توان ذهنی  مبتال کم  متاسفانه دو سوم کودکان 
هستند و یک سوم آنها هوش معمولی دارند. این 
کودکان در برخی مسائل نبوغ خاصی دارند. مثال 
داشته  ها  سياره  به  خاصی  عالقه  است  ممكن 
این  در  را  اطالعاتی  تلنگری  با کمترین  و  باشند 
در  بگيرند  قرار  جمع  در  اگر  و  کنند  حفظ  زمينه 
مورد این مسائل صحبت کنند. معموال هم به پيام 
های ارتباطی دیگران مثل اینكه »بس است« یا 

»خسته شدیم« توجهی ندارند.

اعالم  از  بعد  جهانی  بهداشت  سازمان 
که  سيگار  مصرف  رشد  حال  در  همه گيری 
بود،  کرده  تكرار  بارها  و  بارها  گذشته  دهه  در 
با  که  است  کرده  اذعان  گذشته  سال  چند  در 
»قليان«  نام  به  دخانيات  از  دیگری  همه گيری 

روبه رو هستيم.
کشيدن یک یا دو بار قليان در روز، فرد استفاده  
ترکيبات  امروزه  اعتياد می  کند،  را دچار  کننده 
مخصوص تنباکو که فروخته می شوند اغلب با 
ميوه ، عسل ، شهد و بعضی گياهان با غلظت 
کاذب  جذابيت  که  اند  شده  دار  طعم  زیادی 
آن  از  ایجاد می کند.و مهمتر  درمصرف کننده 
امروزه به برخی از توتون ها نوعی مواد اعتياد 
صورت  در  حتی  که  است  شده  افزوده  آورنده 
تفننی هم شكارچی ماهری برای به دام انداختن 

فرد ومعتاد کردن اوست.
تا  12 نخ  به طور متداول  8  افراد سيگاری که 
سيگار در روز مصرف می  کنند، به طور متوسط 
با  40 تا  7۵ ُپک که به مدت  ۵ تا  7 دقيقه به 
طول می  انجامد، حدود  ۵ تا 6 ليتر دود استنشاق 
می  کنند و این در حالی  است که مصرف  کننده ی 
به طور متداول  قليان در هر وعده مصرف که 
تا  حدود  ۵0  می  کشد،  طول  دقيقه  تا  80   20 
 200 ُپک می  زند که هر پک به طور متوسط 
حاوی  0/1۵ تا یک ليتر دود است. ميزان و عمق 
َدم در حرکت دادن آب قليان بسيار مهم است 
اینكه کمتر مصرف می  شود،  با وجود  و قليان 
اما حجم دودی که از طریق آن وارد بدن می  
شود، 10 تا 20 برابر دود ناشی از مصرف سيگار 
است.  دود استنشاق  شده از قليان، نه تنها همه ی 
مواد سرطان  زای دود سيگار را دارا است، بلكه 

مونوکسيدکربن بيشتری هم دارد.
از پوست ميوه تخمير  قليان های ميوه ای که 
بر  عالوه  ميشوند،  تهيه  افزودنی  مواد  با  شده 
مواد  وجود  دليل  به  سم  نوع   400 این  داشتن 
نيز  حساسيت  و  آسم  آلرژی،  موجب  افزودنی 
ميشوند. هيچ فرقی بين قليان های با تنباکوی 
سنتی و ميوه ای وجود ندارد، اما قليان با تنباکوی 
ضرر  افزودنی  مواد  وجود  دليل  به  ميوهای 
اعتيادآور  مادهای  دارند.نيكوتين  نيز  بيشتری 
که  مطلب  این  دارد،  وجود  تنباکو  در  که  است 
چون دود قليان از روی آب گرفته ميشود، ضرر 
ندارد، باور غلطی است که در اذهان وجود دارد 
کم  و  گرفته  را  آن  نيكوتين  فقط  قليان  آب  و 
ميكند. این در حالی است که کم شدن نيكوتين 
خود  نياز  تأمين  برای  قليانی  فرد  ميشود  باعث 
قليان بيشتری مصرف کرده و در نتيجه خطرات 
بيشتر و مضرات زیادتری برای او ایجاد ميشود . 
تحقيقات ثابت کرده است افراد سيگاری تا زمانی 
که ميزان نيكوتين دریافتی در آنها به آستانه ی 
به  برسد،  وابستگی  حالت  رفع  برای  نياز  مورد 
با فرض  ادامه می  دهند. پس  کشيدن سيگار 

قليان  دود  در  موجود  نيكوتين  از  بخشی  جذب 
قليان  از آب، مصرف  کنندگان  آن  اثر عبور  در 
برای رسيدن به آستانه ی ارضای وابستگی، با 
معرض  در  دود،  زیادتر  بسيار  مقادیر  استنشاق 
و  سرطان زا  شيميایی  مواد  بيشتری  مقادیر 
قرار  منو اکسيد کربن  مثل  خطرناك  گازهای 
می گيرند. کشيدن قليان حجم تنفسی بدن را 
توتون  نوع  از  ناشی  سمی  مواد  و  داده  کاهش 
و تنباکوی قليان، سالمت افراد را با خطر روبرو 
می  کند این ترکيب به  علت حرارت زیاد، موادی 
را وارد بدن می  کند که عوارض ناگواری برای 
انسان به  دنبال دارد. سرطان ریه،  سرطان لب و 
دهان و حنجره،  سرطان مری و معده،  لوزالمعده، 
کبد و سرطان روده بزرگ از عوارض بد خيم و 
معده)برگشت  ریفالکس   , گوارشی  زخم های 
اسيد معده به مری( ازجمله عوارض خوش خيم 

استفاده از سيگار و قليان هستند.
، مصرف  تنباکو  با  مرتبط  بيماریهای  بر  عالوه 
افزایش  به  منجر  تواند  می  قليان  اشتراکی 
مثل  هایی  ویروس  و  سل  ميكروب  احتمال 
با  که  دیگری  شود.موارد  هپاتيت  و  هرپس 
مصرف قليان ارتباط دارد مثل اگزمانی دست ، 
مشكالت دندان بدنبال کشيدن دندان ) آلوئوليت 
استخوانی  تحليل  و  دندان(  کشيدن  متعاقب 

بصورت عمودی شود.
فرد  مجاور  های  سيگاری  غير  قليان  مصرف 
را  باردار  مادران  جنين  و  قليان  کننده  مصرف 
نيز با خطر مواجه می کند. مواجهه با مونوکسيد 
کربن در طی حاملگی ممكن است برای جنين 
خطرناك باشد و تصور می شود که علت وزن 
پایين)سندرم  آپگار  نمره  و  تولد  هنگام  کم 
نوزادان  در  شده  مشاهده   ) جنين   – تنباکو 
سندرم  باشد.  علت  همين  به  سيگاری  مادران 
تنباکو جنين مسلمٌا خطری برای زنانی که قليان 
با  زنان  این   ، بود  هم مصرف می کنند خواهد 
افزایش خطر داشتن کودکانی با وزن کم هنگام 

تولد مواجه می باشند
قليان  آب  دادن  حرکت  در  َدم  عمق  و  ميزان 
کمتر  اینكه  وجود  با  قليان  و  است  مهم  بسيار 
مصرف می شود، اما حجم دودی که از طریق 
آن وارد بدن می شود، 10 تا 20 برابر دود ناشی 
خيم  خوش  عوارض  است.  سيگار  مصرف  از 
قليان رفلكس معده، زخم معده، سوء هاضمه و 
عوارض بدخيم و خطرات عمده آن شامل انواع 
نفس،  تنگی  مثانه،  سرطان  خصوصاً  سرطانها 
حساسيت و آسم است که در درازمدت بين پنج 

تا 10 سال نشان داده می شود
مشاهده  سيگار  کشيدن  در  که  خطراتی  سایر 
دارد،  وجود  قليان  کشيدن  در  ولی  شود،  نمی 
بيماریهای عفونی مثل هپاتيت ب )در اثر استفاده 
یا  الكل  افزودن  و  قليان(  شيلنگ  از  مشترك 
است. قليان  تنباکوی  به  روانگردان  داروهای 

رد ميشود  از آب  اینكه  از  بعد  تنباکو حتی  دود 
هنوز حاوی سطح باالیی از ترکيبات سمی مثل 
موادشيميایی  و  فلزات سنگين  مونوکسيدکربن، 

سرطانزا است.
اگر فویل آلومينيومی که در قليان استفاده ميشود 
حال  در  زغال  با  باشد،  نداشته  خوبی  کيفيت 
توليد  موادسرطانزایی  و  داده  واکنش  سوختن 

ميكند که خواه ناخواه موجب سرطان ميشود.
واقعيت  این  از  باید  ميكشند  قليان  که  افرادی 
مطلع باشند که دود قليان چون از آب رد ميشود و 
مرطوب است مدت زمان بيشتری در ریه ها باقی 
باکتریهایی  می ماند. برخی ميكروب ها، عمدتاً 
قليان وجود  لوله  در  که موجب سل می شوند، 
دارند. ميزان دی اکسيدکربن که از طریق قليان 
استنشاق ميشود در مقایسه با سيگار بسيار باال 
است و این مسئله باعث ميشود که کشيدن یک 

قليان برابر با 7 تا 10 سيگار باشد.
را  اسپرم  عمر  طول  و  تحرك  ميتواند  قليان 
کاهش داده و موجب تغييرات ژنتيكی شود که 
قليان حاوی  آنجا که  از  ميگذارد.  تاثير  بچه  بر 

فلزات سنگينی چون آرسنيک، کروم، سرب 
و کبالت است، اینها موجب کاهش توليد اسپرم 
بدن  در  را  اکسيژن  غلظت  قليان  دود  ميشوند. 
نفس  تنگی  موجب  نهایتاً  و  داده  کاهش  مادر 

جنين شده و او را به سمت مرگ می کشاند.
بيشترین تاثير سوءمصرف سيگار بر روی جنين، 
در سه ماهه دوم و سوم بارداری است، زیرا در 
این زمان اندام های جنين به تدریج تشكيل می 
شوند و در صورت استعمال سيگار، رشد اندام ها 
مختل و جنين با عقب ماندگی مواجه می شود.

استعمال سيگار حتی پيش از بارداری هم مضر 
تاثير منفی دارد و  است و بر تخمک های زن 

قدرت باروری آن ها را کاهش دهد.
دود قليان نيز برای جنين بسيار مضر است و به 
دليل این که پيش از استعمال با بخار آب مخلوط 

می شود، بسيار خطرناك تر از دود سيگار است
مصرف سيگار و قليان موجب اختالل در جذب 
زودرس،  یائسگی  استخوان،  ساخت  و  کلسيم 
کاهش وزن و تخریب هورمون های جنسی می 
شود که به تسریع پوکی استخوان می انجامد. 
سلول  فعاليت  کردن  کم  با  نيز  الكل  مصرف 
استخوان  پوکی  موجب  استخوان  سازنده  های 

می شود.
دخانيات عامل ۹0 تا ۹۵ درصد سرطان های ریه 
است.  عروقی  قلبی-  بيماری های  درصد  و 40 
دهان،  سرطان های  درصد   70 تا   ۵0 همچنين 
حلق، حنجره و 40 درصد سرطان های لوزالمعده 
مصرف  اثر  در  مثانه  سرطان های  درصد   ۳0 و 

دخانيات است.
مصرف  قليان  که  افرادی  از  درصد   ۹۵ حدود 
ميكنند از ميزان زیان های وارده اطالعی ندارند 
و کسانی هم که اطالعی دارند سطح دانششان 
خيلی کم و در حد باور های غلط جامعه ميباشد. 
به نوعی که بيشتر افراد سيگار را خطر ناك تر 

از قليان ميدانند.
ميزان  که  شد  ثابت  شده  انجام  آزمایشات  در 
نيكوتئين در قليان قبل از ورود به آب را 100 
درصد در نظر بگيریم نيكوتئين خارج شده از لوله 
برای استنشاق 20 الی 2۵ درصد بسته به مایع 
درون قليان ميباشد ولی ميزان مونوکسيد از 100 

درصد به 70 الی 80 درصد ميرسد.
ميزان حرارت توليد شده توسط ذغال های قليان 
بسته به نوع زغال دارد و در آزمایشات از ذغال 
محلی استفاده شد که حرارتی بالغ بر 1۵0 الی 
این حرارت  توليد می کردند که  را  درجه   200
برای واکنش زغال با ورق آلومينيوم کافی است. 
حرارت دود رسيده به آب بسته به ارتفای چوبی 
قليان )فاصله سطح آب با زغال ها( دارد که این 
اندازه در قليان ها متفاوت است . که با تغير در 
ارتفاع چوبی به ازای هر نيم متر 4 درجه تغير 
ميكند و حرارت خارج شده از لوله بسته به مایع 

درون قليان  باشد متغير است.

در هر 8 ثانیه یک نفر بر اثر استعمال دخانیات در جهان می میرد
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خبر نگاه

به مناسبت هفته حمل و نقل و ترافیک همایش بزرگ 
پلیس مدرسه از سوی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 
تاالر  در  دبستانی  کودکان  حضور  با  اهواز  شهرداری 

مهتاب برگزار شد.
27 آذرماه به مناسبت هفته حمل و نقل و ترافیک به 
همت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و با مشارکت 
اهواز،  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاونت 
دبستانی  کودکان  حضور  با  مدرسه  پلیس  همایش 

طرح شهردار خانواده در تاالر مهتاب برگزار شد.
در این همایش امیر آهن جان معاون امور اجتماعی 
و فرهنگی شهرداری اهواز ضمن خیر مقدم به رئیس 
مدیران  و  اهواز  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و 
شهرداری و دانش آموزان گفت: به نوبه خودم هفته 
شما  برای  و  کرده  عرض  تبریک  را  نقل  و  حمل 

عزیزان آرزوی موفقیت دارم. 
کشتی  تعدادی   1362 سال  در  گفت:  ادامه  در  وی 
در بندرگاه های ایران پهلو گرفته بودند. مشکالت و 
معضالت زیادی در آن زمان در حمل و نقل داشتیم.

تمام  )ه(  خمینی  امام  سوی  از  پیامی  صدور   با  که 
کامیون ها و تریلی ها از سراسر کشور به آن بندرگاه 
رفتند و مشکالت حمل و نقل برطرف شد. در سال 
1376 نیز با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب 
و  حمل  روز  و  هفته  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای 

نقل شکل گرفت. 
در  اهواز  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاون 
ادامه با اشاره به طرح شهردار مدرسه گفت: به لطف 

خدا برای هفتمین سال  متوالی در 250 مدرسه طرح 
شهردار مدرسه با همکاری آموزش و پرورش برگزار شد 
که با انتخابات و رأی مستقیم دانش آموزان شهرداران 
مدارس انتخاب شدند. در این طرح دانش آموزان برای 
دانش  آماده می شوند.  آینده  مسئولیت های  پذیرش 
آموزان در این طرح مشکالت مدرسه خود را در زمینه 
های حمل و نقل، خدماتی، عمرانی و فضای سبز تا 
اعالم  مناطق  فرهنگی  معاونین  به  شعاع 500 متری 
می کنند. همچنین دانش آموزان می توانند ماهانه با 
معاونین فرهنگی مناطق جلساتی برگزار نمایند. انشاا... 
شهردار  امضای  به  شهرداران  احکام  نیز  آینده  هفته 
محترم اهواز آقای کتانباف می رسد تا دانش آموزان 

بتوانند سفیر ما در خانواده ها باشند.
تقویت  جهت  ریزی  برنامه  به  ادامه  در  جان  آهن 
زیرساخت های فرهنگی اشاره کرد و افزود: به لطف 
خدا و با نگاه شهردار و اعضای شورای شهر به مسائل 
فرهنگی و اجتماعی توانستیم برنامه ریزی هایی در 
داشته  عمرانی  و  فرهنگی  های  ساخت  زیر  زمینه 

باشیم و فضاهای فرهنگی را به بهره برداری رسانده 
و در اختیار شهروندان قرار می دهیم.

وی گفت: امروز شهرداری اهواز و بخصوص معاونت 
عضو  امسال  است.  برنامه  و  فکر  دارای  فرهنگی 
هستیم.  اهواز  شهر  و  استان  سطح  در  کارگروه   18
با تولد معاونت های فرهنگی در دو دهه گذشته در 
کالنشهرها و مراکز استانها ارتباط خوبی با شهروندان 
شهروندان  مشارکت  بدون  معتقدیم  زیرا  شد.  برقرار 

هیچ شهر، شهرداری و شورایی موفق نمی شود. پس 
مشارکت شهروندان در نگهداشت شهر و پرداخت به 

موقع عوارض برای ما بسیار مهم است.
و  شناسی  آسیب  به  همچنین  اهواز  شهردار  معاون 
نیاز سنجی 124 محله شهر اهواز اشاره کرد و افزود: 
امیدوارم با کمک شهروندان در کاهش هزینه های 
در  همکارانم  همکاری  با  و  باشیم  موفق  شهر 
و  شهر  اسالمی  شورای  اعضای   ، اهواز  شهرداری 
همت آقای کتانباف شهردار خستگی ناپذیر شهری 

زیبا و مردمی با نشاط داشته باشیم.
شورای  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس  عمیر  کعب 
اسالمی شهر اهواز به تاریخچه حمل و نقل در جهان 
شده  عجین  بشر  با  نقل  و  حمل  گفت:  و  کرد  اشاره 
است. زمانی که بشر زاده شد حمل و نقل جزو ملزومات 
زندگی او بود. اولین قومی که از حمل و نقل دریایی 
و کشتی استفاده کردند قوم فنیقی ها بودند که برای 

حمل و نقل بار و مسافر از کشتی استفاده نمودند.
وی افزود: 3000 سال پیش از میالد اولین گاری با 
چرخ چوبی مورد استفاده قرار گرفت همچنین در این 
مدت حیوانات نیز حمل و نقل را به عهده داشتند. وی 
همچنین به آیه ای از قرآن اشاره نمود و سپس گفت: 
حمل و نقل دچار حوادث گوناگونی بوده است. امروزه 
هر کشور توسعه یافته ای حمل و نقل پیشرو دارد که 
این حمل و نقل چه از نظر زیرساخت چه امکانات جزو 

ارکان اصلی کشورهای توسعه یافته است.
هوایی،  ما  نقل  و  حمل  گفت:  ادامه  در  عمیر  کعب 
زمینی، شهری و درون شهری است و ساده ترین و 

ارزان ترین حمل و نقل، حمل و نقل دریایی است. در 
حمل و نقل درون شهری در برنامه پنجم توسعه قرار 
بوده 75 درصد حمل و نقل توسط اتوبوس، تاکسی و 
انجام شود و 25 درصد بقیه توسط خودروهای  مترو 
شخصی صورت گیرد. ولی به دلیل نبود مترو و کمبود 
شدید اتوبوس این امر محقق نشده است. بر مسئولین، 
شهردار و شورای شهر است که این را به حد مطلوبی 
به  سکون  از  قطار  مترو،  در  حاضر  حال  در  برسانند. 
در  که  هایی  اتوبوس  است. همچنین  درآمده  حرکت 
نسبت  به  هستند.  کم  العاده  فوق  داریم  اهواز  شهر 
نیاز  اتوبوس  دستگاه   1000 اهواز  شهر  در  جمعیت 
داریم ولی در حال حاضر 200 دستگاه اتوبوس در شهر 
فعال هستند که قابل قیاس با نیاز شهر اهواز نیست. 
در آمار تاکسی ها نیز وضعیت مشابهی داریم. اکنون در 
شهر اهواز 4800 دستگاه تاکسی فعالیت می کنند در 

حالیکه نیاز شهر اهواز 12000 تاکسی است.
وی در پایان افزود: غرب به این نتیجه رسیده است که 
آموزش ها را از دوران کودکی باید شروع کرد در حالیکه 
در آموزه های دینی ما هم آمده است که آموزشها از 
همایش  برگزاری  خصوص  در  شوند.  شروع  کودکی 
پلیس مدرسه نیز از معاونت فرهنگی و معاونت حمل و 

نقل و ترافیک تشکر و قدردانی می کنیم.
در این همایش مجری برنامه کودک شبکه استانی»عمو 
های  نمایش  خود  هنری  گروه  همراه  به  نیز  سعید« 
جذابی را برای دانش آموزان به اجرا در آوردند. تقدیر 
از رانندگان نمونه و پلیس راهور و همچنین برگزاری 

مسابقه از بخش های دیگر این همایش بود. 

و  شهردار  فرهنگی  معاون  معارفه  و  تودیع  مراسم   
رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اهواز با 

حضور مهندس کتانباف برگزار شد.
به گزارش سایت شهرداری اهواز ظهر امروز با حضور 
مهندس کتانباف شهردار اهواز امیر آهن جان معاون 
فرزین  و  اهواز  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور 
حاتمی کاکش سرپرست سازمان فرهنگی و ورزشی 
به سمت  سراج  احمد  و  شده  تودیع  اهواز  شهرداری 
ورزشی  و  فرهنگی  سازمان  رئیس  و  شهردار  معاون 

شهرداری اهواز منصوب شد.
به  اشاره  با  اهواز  شهردار  کتانباف  جلسه  این  در 

باید به سمت و سویی حرکت کنیم که مسیر  اینکه 
جمهوری اسالمی باشد در خصوص تحوالت منطقه 
این تحوالت و  در مدیریت  و رهبری  ایران  نقش  و 

نابودی داعش سخن گفت.
در  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  اهواز  شهردار 
خصوص مبحث فرهنگی شهر اهواز گفت: واقع امر 
اجتماعی  و  فرهنگی  موضوعات  در  ما  که  است  این 
اشتباه  رفته  راههای  و  داریم  زیادی  نرفته  راههای 
در  شده  انجام  که  کارهایی  همه  داریم.  هم  زیادی 
برنامه  با  باید  ما  و  است  گرفته  صورت  فکری  اتاق 

ریزی این کارها را مورد ارزیابی قرار دهیم.

کرد  اشاره  اجتماعی  معضالت  به  همچنین  کتانباف 
و گفت: معضالتی که امروز در جامعه ما وجود دارد 
معلول علت هایی است که باید به آن علتها پرداخت.

حقوق  بر  باید  اینکه  بر  تأکید  با  اهواز  شهردار 
اگر  شهروندی متمرکز شویم گفت: ما در شهرداری 
بخواهیم کاری انجام دهیم اولویت این است که مردم 
در  عمدتًا  ما  زیرا  کنیم.  آگاه  شهرداری  به  نسبت  را 

کشور به حقوق شهروندی آگاهی نداریم.
اسبق  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاون  جان  آهن 
شهرداری اهواز در این مراسم ضمن تقدیر از مهندس 
کتانباف به دلیل حضور در ساختمان معاون فرهنگی 

اختیار ما قرار  امانت هستند که در  این میزها  گفت: 
بخیر  عاقبت  شهرداری  در  میکنیم  دعا  اند.  گرفته 
درحوزه  را  تجربیاتم  که  دارم  آمادگی  من  و  شویم 
قرار  جدید  معاون  اختیار  در  اجتماعی  و  فرهنگی 
دهم. وی همچنین به تشکیل معاونت های فرهنگی 
مناطق و همچنین توسعه زیرساخت های فرهنگی در 

سال های اخیر اشاره کرد.
احمد سراج معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی 
شهردار  از  تقدیر  با  نیز  اهواز  شهرداری  ورزشی  و 
حوزه  اهواز،  شهر  در  فرهنگ  حوزه  گفت:  اهواز 
بسیار وسیعی است زیرا در کنار تمام مشکالتی که 
کالنشهرهای دیگردارند ما مشکالت خاص خود را 

نیز داریم.
وی افزود: ما به دنبال شهر اسالمی هستیم و شهر 
اسالمی شهری است که در آن امید و آگاهی هست. 

اگر مردم آگاه نباشند آن شهر اسالمی نیست.
سراج همچنین گفت: با توجه به تأکید شهردار اهواز 
بر موضوع آموزش و عرصه های مختلفی که برای 
من برشمردند خودم را موظف می دانم در این عرصه 
همت  با  جان  آهن  آقای  جناب  عزیزم  بردار  مثل 

مضاعف وارد این عرصه شوم.
ضمن  اهواز  شهردار  کتانباف  جلسه  این  پایان  در 
تشکر از امیر آهن جان بعنوان معاون امور اجتماعی 
و فرهنگی و فرزین حاتمی کاکش بعنوان سرپرست 
به  را  سراج  احمد  حکم  ورزشی،  فرهنگی  سازمان 
فرهنگی  سازمان  رئیس  و  شهردار  معاون  عنوان 

ورزشی شهرداری اهواز ابالغ کرد.

بازدید معاون فرهنگی شهردار اهواز
 از پارک حجاب

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاون  جان  آهن  امیر 
نیمه  صورت  به  که  حجاب  پارک  اهواز  شهرداری 

تعطیل درآمده بازدید به عمل آورد.
به  نسبت  مردمی  شکایات  و  اعتراضات  دنبال  به 
معضالت و مشکالتی که در پارک حجاب وجود دارد و 
به منظور تهیه گزارشی جهت ارائه به شهردار اهواز، امیر 
فرهنگی شهرداری  و  اجتماعی  امور  معاون  آهن جان 
پارک های  ترین  از قدیمی  پارک حجاب که  از  اهواز 
شهر اهواز است بازدید به عمل آورد. تا با ارائه گزارشی 
از وضعیت و شرایط این پارک که در نقطه ای پرتردد 
بازگشایی مجدد و رفع  برای  اهواز واقع شده،  از شهر 

مشکالت آن چاره ای اندیشیده شود.
گفتنی است که پارک حجاب یکی از پارک های شهر 
اهواز با طراحی خاص است که مدتی است با مشکالت 
و معضالت بسیاری مواجه شده است. راه اندازی مجدد 
این پارک که در حال حاضر به صورت نیمه تعطیل در 
آمده می تواند فضای مناسبی را برای گردش و تفریح 

در اختیار شهروندان محالت اطراف پارک قرار دهد.

استقرار اتوبوس سالمت 
هر هفته در مصلی نماز جمعه

امور  معاونت  سوی  از  هفته  هر  سالمت  اتوبوس 
نماز  مصلی  در  اهواز  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی 

جمعه مستقر می شود.
همچنین  و  جامعه  در  افراد  ارتقاء سالمتی  منظور  به 
و  قند  بودن  باال  از جمله  بروز عوارضی  از  پیشگیری 
فشار خون اتوبوس سالمت از سوی مدیریت اجتماعی 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز هر 

هفته در مصلی نماز جمعه مستقر می گردد.
اتوبوس سالمت  این  استقرار  با  ماه  آذر  روزجمعه 24 
مجرب  کارشناسان  با حضور  و  جمعه  نماز  مصلی  در 
و  قند  ارائه شد و همچنین  تغذیه  و  مشاوره سالمتی 

فشار خون افراد متقاضی نیز اندازه گیری شد.
این  شده  انجام  ریزی  برنامه  طبق  که  است  گفتنی 
الی   11 ساعت  از  جمعه  روزهای  سالمت  اتوبوس 

14/30 در مصلی نماز جمعه مستقر می شود.

برگزاری کارگاه عفاف و حجاب با 
موضوع سبک زندگی اسالمی

کارگاه آموزشی عفاف و حجاب با موضوع سبک زندگی 
اسالمی و آئین همسرداری در معاونت امور اجتماعی و 

فرهنگی شهرداری اهواز برگزار شد.
کارگاه آموزشی عفاف و حجاب ویژه بانوان به همت 
اهواز در  امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری  معاونت 
سالن اجتماعات این معاونت برگزار شد. در این کارگاه 
آموزشی که بانوان شاغل در معاونت امور اجتماعی و 
فرهنگی، سازمان فرهنگی و ورزشی و سازمان میادین 
مبلغان  و  سخنرانان  از  صباغان  خانم  داشتند  حضور 

متبحر شهر اهواز به سخنرانی پرداخت.
این استاد حوزه علمیه و جامعه القرآن در این کارگاه 
به سبک زندگی از دیدگاه قرآن و اسالم اشاره نمود. 

و  حیا  در خصوص حفظ  نکاتی  ذکر  با  وی همچنین 
حجاب و ارتباط با همسر به سواالت حاضران در این 

کارگاه پاسخ گفت.
شایان ذکر است که این کارگاه صبح 21 آذرماه در سالن 
شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاونت  جلسات 

اهواز برگزار شد.

برگزاري برنامه هاي متنوع در سراي 
محله آل صافي

سراي محله آل صافي در آذرماه کالس ها، جشنواره ها 
و مسابقات متنوعي را براي استفاده شهروندان منطقه 

برگزار نمود.
به  به منظور خدمات رساني  سراي محله آل صافي 
متنوعي  و  مختلف  هاي  برنامه  منطقه  شهروندان 
توان  مي  اقدامات  این  جمله  از  نمود.  برگزار  را 
مشاوره  جهت  خانواده  مشاوره  کارگاه  تشکیل  به 
کودک،  سالم  تغذیه  جشنواره  برگزاري  فردي، 
مسابقه  برگزاري  پیشرفته،  خیاطي  آزمون  برگزاري 
همسرداري  هاي  همایش  برگزاري  آمیزي،  رنگ 
کودک،  علمي  گردش  پروري،  فرزند  و  خانواده  و 
برگزاري جشن شب یلدا و صبحانه وحدت همراه با 

کودکان و خانواده ها اشاره نمود.
به  توجه  با  محله  سراي  این  که  است  ذکر  شایان 
تواند  مي  برخوردار  کم  اي  منطقه  در  گرفتن  قرار 
افراد  هاي  آگاهي  ارتقاء  و  رشد  در  سزایي  به  تأثیر 
با  همچنین  و  باشد  داشته  مختلف  هاي  زمینه  در 
سازي  توانمند  در  هنري  هاي  کالس  برگزاري 

باشد. نیز مؤثر  افراد  اقتصادي 

جمع آوري 30 متكدي از سطح شهر در هفته اي كه گذشت یکشنبه - 10 دی ماه 1396 - شماره 40  
در هفته اي که گذشت 30 متکدي با تالش اکیپ جمع آوري متکدیان که زیر نظر مدیریت اجتماعي 

معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري است جمع آوري شده و به اردوگاه محل نگهداري متکدیان 
منتقل شدند. از این تعداد متکدیان جمع آوري شده 29 نفر مرد و 1 نفر زن مي باشند.

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر و معاون 
شهردار از مراکز فرهنگی شهرداری تبریز

 

امیر آهن  به همراه  اهواز  اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
جان معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز از مراکز فرهنگی شهر 

تبریز بازدید به عمل آوردند.
سه شنبه 21 آذرماه اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اهواز به 
همراه معاون فرهنگی شهردار اهواز به منظور بازدید از فضاهای فرهنگی و بهره 
گیری از تجربیات موفق شهرداری و شورای شهر تبریز راهی این شهر شدند 
و تا بعد از ظهر پنجشنبه طبق برنامه ریزی تعیین شده از اماکن و فضاهای 

مختلف فرهنگی شهرداری تبریز بازدید به عمل خواهند آورد.
در این ماموریت حجت السالم و المسلمین موسی پور رئیس کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی شورای اسالمی شهر اهواز و آقایان محمدرضا ایزدی، عبدالزهرا 
نژاد،  موسوی  ناصر  سید  حیدری،  حسین  زاده،  لطفعلی  اسکندر  سنواتی، 
سید محسن موسوی زاده اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر به همراه امیر آهن جان معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری 

اهواز حضور دارند.  
متجاهر،  معتادان   16 ماده  ازمرکز  امروز  گروه  این  که  است  ذکر  شایان 
فرهنگسرای الغدیر، رادیو شهر، مرکز همایش های بین المللی، پارک بانوان 

و زیر ساخت های فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز بازدید به عمل آوردند.

برگزاری جلسه با مسئولین آموزش بخش های
 مختلف شهرداری اهواز

جلسه ای با مسئولین آموزش بخش های مختلف شهرداری اهواز و مدیریت 
آموزش شهروندی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز تشکیل شد.

با حضور درخشان مدیر آموزش شهروندی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری اهواز جلسه ای با مسئولین آموزش معاونت ها، سازمان ها و مناطق 

هشتگانه شهرداری اهواز برگزار گردید. 
بررسی  و  بحث  مشترک،  جلسه  این  برگزاری  از  هدف  که  است  گفتنی 
پیرامون برگزاری کارگاه های آموزشی طرح شهردار مدرسه و شهردار خانواده 
و  این جلسه مشکالت  در  بود. همچنین  ابتدایی  و  اول  متوسطه  درمدارس 
کاستی های برنامه های سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و برای اجرای 

برنامه های سال جاری برنامه ریزی صورت گرفت.
قوت  و  نقاط ضعف  بررسی  و  بیان  این جلسه گفت:  در  درخشان  احمدرضا 
برنامه های اجرا شده در سال گذشته می تواند به اجرای بهتر و بی نقص 

برنامه ها و کارگاه ها در سال جاری کمک کند.
و  اجتماعی  امور  معاونت  جلسات  سالن  در  جلسه  این  که  است  ذکر  شایان 

فرهنگی شهرداری اهواز برگزار گردید.

کتاب »آموزش فرهنگ شهروندی« برای مدارس
 تبریز تدوین می شود

شهردار تبریز گفت: کتاب »آموزش فرهنگ شهروندی« برای مدارس تبریز 
تدوین می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، ایرج شهین باهر در جلسه شورای فرهنگ 
عمومی آذربایجان شرقی که در شهرداری تبریز برگزار شد، وظایف فرهنگی 
شهرداری را یادآور شد و اظهار کرد: شهرداری، 23 باب فرهنگسرا، 29 باب 
کتابخانه، 5 موزه، 17  خانه سالمت، 31 باب سالن ورزشی و 8 باب خانه کودک 

در تبریز دارد که برگزار کننده برنامه های فرهنگی و آموزشی هستند.
وی با بیان اینکه 60 مورد نماز جماعت در مناطق مختلف شهر و پارک ها با 
ساماندهی شهرداری اقامه می شود افزود: بیش از 80 طلبه خواهر و برادر توسط 
معاونت فرهنگی ساماندهی شده اند تا در ارتباط با مردم به برگزاری برنامه های 

فرهنگی بپردازند.
نگهداری  مرکز  مدیریت  در  مشارکت  و  گرمخانه   4 فعالیت  تبریز،  شهردار 
معتادان ماده 16 را یادآور شد و افزود: همکاری شهرداری در پاکسازی محیط 
بازپروری معتادان، امنیت ذهنی مردم را فراهم کرده  شهری و نگهداری و 
است که این اقدام شهرداری به عنوان مأموریت اجتماعی مدیریت شهری 

صورت گرفته است.
ایرج شهین باهر در ادامه با اشاره به اینکه در 9 ماهه اول سال 96 بیش از 
160 جشنواره بهاره و تابستانه برگزار شده است گفت: 2337 برنامه فرهنگی 
از ابتدای 96 اجرا شده که 812 هزار نفر مخاطب داشته است ضمن اینکه 

جشنواره زمستانی هم در روزهای آینده اجرا می شود.
وی با بیان اینکه شهرداری تبریز به برخی موضوعات فرهنگی ورود می یابد 
افزود: آموزش شهروندی در حوزه فرهنگی و فرهنگ سازی بسیار مهم است 
که باید از این فرصت در تفاهم با آموزش و پرورش بهره برداری کنیم تا با 
تدریس فرهنگ شهروندی به صورت هفته ای 2 ساعت در مدارس، در مورد 

پسماند، ترافیک، محیط زیست، فضای سبز و... فرهنگ سازی کنیم.
کتاب  مقاطع تحصیلی  تمام  برای  اینکه هر سال  بر  تأکید  با  تبریز  شهردار 
ویژه آموزش فرهنگ شهروندی تدوین و منتشر می شود، اضافه کرد: 240 
مربی آموزش دیده آماده حضور در مدارس هستند که این تعداد مربی افزایش 
می یابد چرا که بیش از 350 هزار دانش آموز در تبریز مخاطب آموزش های 

شهروندی هستند.
وی با اشاره به اینکه یک پنجم جمعیت شهر را جمعیت دانش آموزان تشکیل 
می دهند، تصریح کرد: همین دانش آموزان آموزش ها را به خانواده ها انتقال 
می دهند و باید آموزش فرهنگ شهروندی و... را از پایه و ریشه آغاز کرده و 

مقاومت شهروندان را در برابر انحرافات باال ببریم.

برگزاری همایش پلیس مدرسه به مناسبت  هفته حمل ونقل 

برگزاری مراسم معارفه معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی 

برگزاری نشست تخصصی و هم اندیشی با هنرمندان عرصه تئاتر
هنرمندان  با  اندیشی  هم  و  تخصصی  نشست 
و  اجتماعی  امور  معاون  حضور  با  تئاتر  عرصه 
معاونت  این  محل  در  اهواز  شهرداری  فرهنگی 

برگزار شد.
در این نشست صمیمانه که جمعی از هنرمندان و 
پیشکسوتان عرصه تئاتر و نمایش حضور داشتند، 
مهمترین مشکالت رونق و پیشرفت تئاتر در شهر 

اهواز مورد بررسی قرار گرفت.
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاون  جان  آهن  امیر 
شهرداری اهواز ضمن خیر مقدم به اساتید عرصه 
تئاتر از حضور در جمع بزرگان تئاتر اظهار خرسندی 
ما  به  تواند  می  هنر  از  استفاده  افزود:  و  کرد 
درکاهش هزینه های شهرداری و برقراری ارتباط با 
شهروندان کمک کند به همین منظور دست کمک 

به سوی شما هنرمندان دراز می کنیم.
وی در ادامه افزود: یکی از مشکالت ما در شهر 
اهواز کمبود زیرساخت های فرهنگی و هنری است 
که به دلیل این کمبودها نمی توانیم از ظرفیت های 
شهرداری  عمر  در  کنیم.  استفاده  شهر  هنرمندان 
اهواز تنها 2 فرهنگسرا ساخته شده بود که به دلیل 
این کمبود زیرساخت ها ما 7 فرهنگسرا را کلنگ 
زنی کردیم که از این تعداد 4 فرهنگسرا امسال و 3 

فرهنگسرا سال آینده افتتاح می گردد. 

آهن جان همچنین به بازسازی تاالر شهر اشاره کرد 
و گفت: همه از تاالر شهر که اولین و قدیمی ترین 
این تاالر چند  تاالر شهر اهواز است خاطره دارند. 
قابل  و  درآمده  دخمه  صورت  به  که  است  سالی 
کار  ما  اهواز،  شهر  نیاز  دلیل  به  نیست.  استفاده 
بازسازی و تجهیز این تاالر را آغاز کردیم که به 
زودی این تاالر به بهره برداری می رسد. همچنین 
ما درصدد احیاء محوطه تئاتر صحنه ای و آمفی 

تئاتر روباز شهر اهواز که جنب پل کابلی قرار دارد 
هستیم و تالش می کنیم این فضای فرهنگی را تا 

یکی دوماه دیگر آماده بهره برداری کنیم.
معاون فرهنگی شهرداری اهواز در ادامه از تالش 
برای جلوگیری از حذف معاونت فرهنگی از سیستم 
شهرداری اهواز سخن گفت و افزود: ما با همکاری 
شما عزیزان تالش می کنیم این مشکل حل شود. 
آهن جان در ادامه معاونت فرهنگی شهرداری را 

از عمر این  معاونتی نوپا دانست و گفت: 9 سال 
معاونت می گذرد تالش تک تک عزیزانی که در 
تکانی  معاونت  این  شد  باعث  بودند  معاونت  این 

بخورد و کارهایی را انجام دهد.
وی افزود: سال 94 به منظور گسترش فضاهای 
فرهنگی و هنری، سالنی 3000 نفره را به همراه 
سالن های نمایش کوچکتر در فضای خالی جنب 
معاونت طراحی کردیم ولی متاسفانه سال 95 این 
طرح را به عناوین مختلف از بودجه حذف کردند و 

ما نتوانستیم آن را عملیاتی کنیم.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز با 
بیان اینکه مشکالت عدیده ای در سیستم شهرداری 
وجود دارد گفت: با وجود تمام این مشکالت ما نا امید 
نیستیم و انتظار داریم در ماه های آینده اتفاقات خوبی 

در زیرساخت های شهر اهواز رخ دهد.
گفتنی است که در این جلسه تشکیل کمیته ای از 
هنرمندان تئاتر با حضور نمایندگانی از شهرداری 
اهواز مصوب شد. همچنین مقرر شد جلسات آینده 
با هنرمندان عرصه تئاتر به ترتیب با حضور اعضای 

کمیسیون فرهنگی و شهردار اهواز تشکیل گردد.
شایان ذکر است که این جلسه روز گذشته در سالن 
جلسات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری 

اهواز برپا شد.
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طرح جهادی هفتگی
 در کوی طالب کیانشهر

در راستای اجرای طرح جهادی هفتگی و 
سالمت  سطح  ارتقاء  و  بصری  زیباسازی 
 2 منطقه  شهرداری  شهروندان  روحی 
و  روب  و  رفت  به  اقدام  طالب  کوی  در 
معابر،  گسترده  برداری  نخاله  و  پاکسازی 
و  معابر  شستشوی  و  جداول  آمیزی  رنگ 

المانهای شهری کرد.
همچنین با توجه به مشکل فاضالب یکی 
پیگیری  و  طالب  کوی  های  خیابان  از 
و  آب  در شرکت  ثمر شهروندان  بی  های 
منظور  به  منطقه  عمران  اکیپ  فاضالب، 
کوی  شهروندان  بیشتر  هرچه  حال  رفاه 
مشکل  رفع  و  بهسازی  به  اقدام  طالب 

فاضالب آن منطقه کرد.
اکیپ فصای سبز منطقه  نیز اقدام به چمن 
زنی و هرس درختان و  توزیع نهال در بین 

شهروندان کوی طالب کرد.

پنچمین هفته از طرح خدمات 
رسانی ویژه شهرداری منطقه یک 

در کوی جمهوری
 )آخر آسفالت(

بر  مبنی  اهواز  کالنشهر  شهردار  دستور  به   
به  و  محالت  هفتگی  پاکسازی  و  نظافت 
معاونت خدمات  بهبود فضای شهری،  منظور 
شهری منطقه یک اقدام به پاکسازی خیابان 
کاشت  مازادساختمانی،  و  نخاله  حمل  ها، 
شاهپسند،  ختمی،  گلدار  نهال   22۸ از  بیش 
ربیع،  پارک  در  پامچال  قنسک،   ، شور  شیه 
در  فلزی  های  نیمک  و  سطل  آمیزی  رنگ 
هرس  جداول،  ،شستشوی  کارون  پارک 

درختان و ... کرد.
زمینه گفت: فضای  این  در  منطقه یک  مدیر 
اگر  و  است  همه  به  متعلق  شهر  عمومی 
به  نیاز  دیگر  سازی شود  فرهنگ  آن  نظافت 
هر شخصی  و  نیست  اضافی  کردهای  هزینه 
به  ضمیرش  در  مهم  این  شدن  نهادینه  با 
بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست کمک 

می کند.

پنجمین هفته از طرح خدمت رسانی
 در منطقه سه

طرح خدمت رسانی به محالت  این هفته نیز در 
کوی فدک ادامه داشت.

همچنین در راستای احترام به جایگاه شهروندان, 
نظافت شهر, رفع آلودگی های بصری و زیباسازی 
همه محالت و نه فقط محالت شاخص هر منطقه 
در ادامه اقدامات هفته گذشته و به دلیل وسعت 
کوی فدک این هفته نیز خدمت رسانی در کوی 

فدک ادامه داشت.
شهر  محالت  به  رسانی  خدمت  طرح  حاشیه  در 
و  آوری  جمع  طرح  جهادی  خدمت  شعار  تحت 
معدوم کردن قلیان در سطح پارک ها و معابر این 

منطقه اجرا شد.
ها  پارک  سطح  در  مستمر  صورت  به  اقدام  این 
عوامل  و  اجراست  حال  در  منطقه  بلوارهای  و 
اجراییات شهرداری تا پاسی از شب مراقبت های 
الزم جهت جلوگیری از عرضه قلیان را انجام می 

دهند.

شهرک برق در طرح پاکسازی 
هفتگی قرار گرفت

و  شهروندان  رضایت  جلب  راستای  در 
فرهنگ  با  متناسب  بصری  چهره  حفظ 
اجرای  از  هفته  پنجمین  در  و  شهرنشینی 
محالت  به  ویژه  رسانی  خدمت  طرح 
شهر،  معاونت خدمات شهری منطقه  کار 
پاکسازی و نخاله برداری شهرک برق را در 

دستور کار خود قرار داد

طرح جهادی پاکسازی با همت نیروهای 
منطقه عملیاتی شد

طرح جهادی پاکسازی محالت با بسیج امکانات 
منطقه  نیروهای  همت  با  و  شهری  خدمات 

عملیاتی شد.
ارتقاي  طرح  این  اجراي  از  هدف  آنجاییکه  از 
و  شهروندان  حال  رفاه  و  مندي  رضایت  سطح 
نیز بهبود وضعیت بهداشتي و رفع آلودگي هاي 
بصري است و با توجه به وسعت و تعداد محالت 
در  همچنان  آنها  هفتگي  روب  و  رفت  منطقه، 

حال انجام است.
 وي اضافه کرد: در بحث رفت و روب نیز عالوه 
بر فعالیت کارگران خدمات شهري ، با بکارگیري 
بلوارهاي  و  اصلي  معابر  تمامي  مکانیزه  ماشین 
مي  نظافت  و  روب  و  رفت  هفتگي  نواحي  این 

شود.

کوی خالدین و بلوار نواب در منطقه 
هفت تحت پوشش خدمت رسانی ویژه 

قرار گرفتند
طرح خدمات رسانی و پاکسازی هفته ای مناطق 
هشتگانه که به دستور شهردار محترم کالنشهر 
اهواز کلید خورد این هفته در محله کوی خالدین 

و بلوار نواب منطقه هفت برگزار شد. 
نیروهای  توسط  شده  انجام  کارهای  جمله  از 
حمل  به   باید  منطقه  شهری  خدمات  معاونت 
زباله های شهری ، پاکسازی زمین های خالی ، 
حمل نخاله های سطح معابر ، امحاء دیوارنویسی 
ها ، هرس درختان ، شستشوی درختان ، کاشت 
نهال ، الیروبی جویهای روباز ، حاشیه زنی معابر 
شستشوی   ، منهول  دربهای  سازی  همسطح   ،

جداول وترمیم روکش آسفالت اشاره کرد.

  خدمات رسانی جهادی به کوی مهدیس
  به منظور ارتقای سالمت شهر و رفاه حال شهروندان،  و 
در پنجمین هفته از طرح خدمت رسانی ویژه به محالت 
، نیروهای زحمتکش خدمات شهری در نواحی چهارگانه 
منطقه ۸ به طور مستمر و شبانه روزی در زمینه نظافت 

شهری و جمع آوری زباله ها فعالیت دارند.
پاکسازی و   ، پرسنل خدمات شهری تسطیح  به همت 
زباله گیری زمین های خالی و بایرکوی مهدیس در هفته 

پنجم پاکسازی هفتگی انجام شد.
پیش از آغاز تسطیح، زباله ها و نخاله های موجود با لودر 

جمع آوری و سپس این اراضی تسطیح شدند. 

منطقه دو

منطقه چهار

منطقه شش

منطقه هشت

منطقه یک

منطقه سه

منطقه پنج

منطقه هفت

قطار سازندگی وخدمت رسانی به منطقه 
کم برخوردار مالشیه رسید

ویژه  رسانی  خدمات  طرح  از  هفته  پنجمین  در 
خدمات جهادی به ۸ محله از ۸ منطقه شهر اهواز 
این هفته  محله کم برخوردار مالشیه تحت پوشش 

این طرح قرار گرفت.
به  رسانی  خدمت  در خصوص  منطقه  مدیر  سواری 
محله مالشیه گفت: با توجه به اینکه محله مالشیه 
دارای مساحت بزرگی است جهت انجام طرح خدمت 
رسانی آن را به دوقسمت تقسیم کردیم واز حد فاصل 
خیابان های 15 تا 21 کار پاکسازی را در این هفته 
آغاز کردیم ودر هفته آینده بقیه خیابان ها را انجام 

خواهیم داد  .
وی عملیات انجام شده در مالشیه را شامل کارهای 
بعثت جهت  پارک  عمرانی زیر سازی کندرو جنب 
دریچه  سازی  سطح  هم  و  ترمیم   ، اسفالت  انجام 
و روب خیابان  و  رفت  پاکسازی   ، های فاضالب 
های 15 تا 21 مالشیه ، شستشوی جداول اتوبان ، 
رنگ آمیزی جداول ، کاشت نهال در داخل خیابان 
جوی  الیروبی  بعثت،  پارک  درختان  هرس   ، ها  
های فاضالب، کاشت نهال در پارک بعثت ، آبیاری 
درختان ، نخاله برداری ، لوله گذاری و محوتبلیغات 

شهری از دیوارها برشمرد  .
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زیباترین شهرهای جهان

کشور  در  تالین  شهر   
و  فراز  وجود  با  استونی 
که  بسیاری  های  نشیب 
حفظ  در  کرده،  تجربه 
وسطایی  قرون  ساختار 
است.  بوده  موفق  خود 
در  شهر  این  زیبایی  بیشتر 
و  ها  موزه  تاریخی،  ابنیه 
شده  نهفته  هایش  گالری 

می  محسوب  یونسکو  جهانی  میراث  از  که  شهر  تاریخی  بخش  و  اند 
شود، هر ساله گردشگران بسیاری را جذب خود می کند.

های  کشتی  میهمانان  پذیرندگان  ترین  مهم  از  نیز  شهر  این  سواحل 
در ساحل  تعداد کشتی های کروزی که   ۲۰۱۳ در سال  کروز هستند. 
در  بود.  بیشتر  دنیا  در  دیگری  ساحل  هر  از  گرفتند،  پهلو  تالین  های 
و  شوید  تالین  رهسپار  دارید،  دوست  که  شرایط جوی  هر  و  فصل  هر 
جهان  کهن  شهرهای  زیباترین  از  یکی  در  را  خود  که  باشید  مطمئن 
را  لذت  نهایت  شهر  این  قدیمی  و  جذاب  بافت  از  و  یافت  خواهید 

برد. خواهید 

مکان هایی جذاب و دیدنی با معماری اسالمی :
با  ماگوئیندانائو  منطقه   
یک  از  بیش  جمعیتی 
منطقه  در  نفر  میلیون 
کشور  مسلمان نشین 
که  است  مکانی  فیلیپین 
را  اسالمی  غنی  فرهنگ 
همراه با فرهنگ کهن و 
آمیزه ای  همچون  بومی 
و  زیبایی  به  جداناشدنی 
در جلوه های گوناگون در 

از دو  آمیزه ای  این منطقه که  از موسیقی سنتی  داده است.  خود جای 
فرهنگ مذکور بوده تا آیین ها و برخی از سازه های معماری جلوه گاه این 
زیبایی هاست، اما آنچه در نگاه نخست توجه بیشتری را به خود جلب 
می کند، سازه ای منحصر به فرد و بسیار زیباست که عمر چندانی نداشته و 

در سال ۲۰۱4 این مرکز، این منطقه را زینت بخشیده است.
مسجد دیماکوئوم نمونه ای ویژه و جذاب از معماری اسالمی بوده که ویژگی 
برجسته اش رنگ صورتی تندی است که در سراسر آن به کار رفته است. 
سازندگان این مسجد زیبا، از این رنگ مالیم برای اشاره به فرهنگ تسامح 

و صلح بین مسلمانان و مسیحیان این منطقه بهره جسته اند. 

امن ترین شهرهای جهان
اساس  بر  اکونومیست  مجله 
تعیین شده،   شاخص  های 
شهرهای  امن ترین  لیست 
جهان را منتشر کرد که 4 شهر 
از شرق آسیا و سه شهر از اروپا 
جزو ۱۰ رتبه برتر قرار گرفتند.

در این رتبه بندی که بر اساس 
خدمات  نظیر  شاخص هایی 
 ... و  زیرساخت   درمانی، 
صورت گرفته است سه شهر 

توکیو، سنگاپور و اوساکا در سه رتبه نخست جای گرفته اند. همچنین  تورنتو، 
ملبورن، آمستردام، سیدنی، استکهلم، هنگ کنگ و زوریخ  نیز در رتبه های 
بعدی قرار گرفته اند.مجله اکونومیست از مطالعه  ۶۰ کالن شهر اصلی  بر اساس 
4۹ شاخص از جمله خدمات درمانی، زیر ساخت ، تهدیدات سایبری و امنیت 
شخصی بدست آمده نشان دهنده اختالف جهان،  توسعه سریع شهری و جهان 
راکد است.جالب است بدانید از کشور آمریکا فقط سه شهر سان فرانسیسکو، 
لس آنجس و شیکاگو در ۲۰ رتبه نخست جای گرفته اند. شهرهایهوشی مین، 
داکا، جاکارتا، یانگون و کراچی که آلودگی و باال بودن جمعیت از مشکالت 

عمده آنها به حساب می آید در رتبه های پایین قرار گرفته اند.

شهرهای دیدنی جهان
از  یکی  نیز  فرانکفورت 
و  آلمان  شهرهای  بزرگ ترین 
مرکز اقتصادی و فرهنگی آن 
محل  شهر  این  است.  کشور 
نویسنده ی  معروف ترین  تولد 
محلی  و  گوته  یعنی  آلمانی 
برای دیدن و حس کردن تلفیق 
و  سنتی  زندگی  زیبایی های 
مدرن است.برج اصلی این شهر 
جایی است که بازدیدکنندگان بر 

فراز آن می توانند زیبایی های شهر را بنگرند. باغ گیاه شناسی فرانکفورت نیز ارزش 
بازدید را دارد. این باغ شما را به سفری باغبانی از دشت های آفریقایی و گیاهان 
گرمسیری جنگل های انبوه تا باغ های گل زیبای اروپایی خواهد برد. مسافرانی 
که همراه با فرزندان خود به فرانکفورت می روند می توانند از باغ وحش معروف 
فرانکفورت نیز بازدید کنند. این باغ وحش دارای حیوانات متنوعی از نقاط گوناگون 
جهان است. این شهر هم چنین مملو از موزه های قدیمی، کلیساهای صد ساله و 
آسمان خراش هایی با طراحی زیبا و بی همتا است. فرانکفورت هتل های بسیار 
متنوعی دارد که برای تمامی افراد چه کسانی که می خواهند اقتصادی سفر کنند و 
چه مسافرانی که می خواهند سفری لوکس داشته باشند رضایت بخش خواهد بود.

8 شهر دنيا با بدترین
گره هاي ترافيکي

تعداد  روزانه  که  است  شده  تبدیل  موضوعي  به  ترافیک 
زیادي از مردم را درگیر خودش کرده و در خود محبوس 
مي دارد. تمام کالن شهرهاي دنیا براي کاهش ترافیک، 
برنامه ریزي هاي بلند مدت و کوتاه مدتي را انجام داده اند. 
میزان موفقیت این برنامه ها نیز متفاوت بوده است و بسته 
به میزان ثروتمندي شهرها، درصد موفقیت آنها متغیر است. 
حال به بررسي 8 شهر که از نظر شلوغي و ترافیک در رده 

هاي اول این رده بندي قرار دارند مي پردازیم.

۱- توکيو
است  دنیا  بزرگ  شهرهاي  کالن  از  یکي  توکیو  شهر  در 
مدهاي  انواع  و  مترو  گسترده  خطوط  و  منوریل  داري  و 
دارندگان  براي  هنوز  باشد،  مي  نقلي  و  حمل  پیشرفته 
راهبندانهاي  وجود  مشکل  بزرگترین  شخصي  خودروهاي 
سنگین است. بهمین خاطر در این شهر یک مرکز کنترل 
 ۱۷۰۰۰ توکیو  شهر  در  دارد.  وجود  ساعته    ۲4 ترافیک 
کنترل  مرکز  که  دارد  وجود  عبوري  خودروهاي  دیتکتور 
ترافیک بوسیله آنها چراغهاي راهنمایي را کنترل مي کند. 
تصور کنید که شهر توکیو بزرگترین شهر جهان است و به 
نسبت دیگر شهرهاي جهان داراي تعداد کمتري گره هاي 
غیر  تقاطعهاي  وجود  آن  دلیل عمده  البته  است.  ترافیکي 

همسطح زیاد و اتوبانهاي ۲ طبقه است.

۲- لس آنجلس
این شهر بدلیل وجود راهبندان هاي سنگین و وحشتناک! 
است.  داده شده  قرار  ترافیک  نظر  از  برتر  بین 8 شهر  در 
بزرگراه  آزادراه،  زیادي  بسیار  تعداد  داراي  شهر  این  البته 
در سرتاسر شهر  باشد که  دیگري مي  راههاي مختلف  و 
داراي  شهر  این  هنوز  وجود  این  با  اما  اند؛  شده  گسترده 

ترافیک سنگین است.

۳- سائوپائولو
مجله تایم گزارش کرده است که این شهر داراي بدترین 
تاریخي ترافیک در  ترافیک در دنیا مي باشد. یک رکورد 
کیلومتر   ۲۶۶ به طول  که صفي  است  داده  رخ  شهر  این 
تشکیل شده است. تمام مشکالت این شهر از سال ۲۰۰۳ 
که روند صنعتي شدن شتاب گرفته است شروع شده است. 
وارد  و  خرند  ماشین مي  روزانه ۱۰۰۰  مردم  این شهر  در 

چرخه ترافیک شهر مي کنند.

۴- بانکوک
راهنمایان توریست ها در مورد این شهر نوشته اند: شهري 
راه  و  بزرگراهها  ساخت  حتي  سنگین!  بسیار  ترافیک  با 
آهنهاي شهري جدید در این شهر نتوانسته اند ترافیک این 

شهر را بهبود ببخشند.
تمام  در  و  شهر  تمام  در  ها  موتورسیکلت  و  ها  دوچرخه 
خیابانهاي شلوغ و پرترافیک شهر در حال تردد هستند و 
از  کنندگان  بازدید  نظر  به  ندارند.  قوانین  به  توجهي  هیچ 
این شهر، هرج و مرج واقعي در این شهر اتفاق مي افتد، 

درصورتیکه به نظر مردم این یک امر عادي است.

۵- مسکو
مسکو شهري است که دلیل وجود ترافیک در آن شهر با 

تمام دیگر شهرهاي جهان تفاوت دارد.
یکي از دالیل آن یخ زدگي شدید در زمستان است. حمل 
و نقل در جاد ههاي این شهر بدلیل وجود در سطح جاده 
این  مشکالت  دیگر  از  گیرد.  نمي  صورت  خوبي  به  ها 
مردم  زندگي  باالي  کیفیت  سیاه  یخ   )black ice( شهر 
مالکیت  آن  نتیجه  که  مردم(  رفاه  سطح  بودن  است)باال 
به  آنها  شدن  اضافه  و  مردم  توسط  خودروها  زیاد  تعداد 
ترافیک است. به نظر م یرسد که براي حل مشکل ترافیک 
باید تعدادي از خیابان ها بازسازي شده و تعدادي دیگر نیز 
این  در  مشکل  آمدن  بوجود  دلیل  البته  شوند.  تر  عریض 
عکس ربطي به مشکالت عمومي شهر مسکو ندارد و به 

دلیلي نامعلوم بوجود آمده است.

۶- شانگهاي
این شهر نیز داراي مشکالت ترافیکي بسیار زیادي است 
از  دارد.  وجود  آن  هاي  خیابان  در  زیادي  بسیار  تراکم  و 
از  شخصي  خودروهاي  تعداد   ۲۰۰۳ سال  تا   ۱۹۹8 سال 
با  یافته است.  افزایش  به ۱۷۰۰۰۰ دستگاه  ۷۰۰۰ خوردو 
خرید  به  نسبت  عمومي  اقبال  مردم  خرید  قدرت  افزایش 
خودرو شخصي افزایش یافته و نتیجه آن افزایش شلوغي و 

تراکم در خیابانهاي این شهر است.

۷- مومباي
آنها  از جمله  که  دارد  زیادي  این شهر دالیل  در  ترافیک 
ناشي  اشاره کرد: بدي آب وهوا که  میتوان به دالیل زیر 
و  خیابانها  وحشتناک  بودن  باریک  است؛  زیاد  بارندگي  از 
آنها  از  تعداد بسیار زیاد خودروها که قسمت بسیار زیادي 

را کریشناها و موتورسیکلت ها تشکیل مي دهند که خود
عامل اصلي بینظمي هستند. قسمت اعظم این بینظمي ها 
که از زمان مهاتما گاندي که با مبارزه منفي)ایجاد آلودگي 
وکثیفي درشهرها( علیه انگلیسي هاي استعمارگر این کشور 
صورت گرفت به یک عادت عمومي تبدیل شده است و تا 

به حال در این کشور باقي مانده است.

۸- مکزيکو
براي جلوگیري از افزایش تعداد خودروها در این شهر و کم 
کردن ترافیک، محدودیت استفاده ازخودروهاي شخصي را 
در روزهاي خاصي از ماه اعمال می کنند که به نظر مي رسد 

تاثیر آنچناني بر وضعیت ترافیک و بهبود آن نداشته است.
allworldcars.com : منبع
ترجمه و آماده سازي : سيد سجاد حسيني

            گشت و گذاری در بزرگراه های ژاپن   

 
بر طبق آمار ویکی پدیا ژاپن از نظر جمعیت دهمین کشور دنیا و از نظر 
مساحت شصت و دومین کشور دنیا محسوب می شود. اما خوشبختانه قرار 
گرفتن این کشور در رده های اول جهان از نظر علم و تکنولوژی روز, در 
کاهش مشکالت محیطی مربوط به ازدیاد جمعیت موثر واقع شده و در حال 
حاضر به دلیل داشتن مهندسین خبره در امر راه سازی و ساختمان سازی 
های شهری , جاذبه های گردشگری خاصی از نظر زیربناهای شهری در 

گوشه و کنار این کشور به چشم می خورد. 
یک خیابان مسیر خودش را از درون یک ساختمان چندین طبقه پیدا کرده 
و به یک بزرگراه اصلی می پیوندد. جالب آنجاست که این طرح به معماری 
سالهای پیش در ژاپن برمی گردد و با وجود تمامی جذابیتی که برای من و 

شما دارد یک ایده نسبتا قدیمی برای ژاپنی ها محسوب می شود. 
تقاطع Hakozaki در توکیو و تقاطع Hokko در اوزاکا راه حل های 
مهندسین ژاپنی در حل مشکالت ترافیک شهری و تسهیل تردد جمعیت 

زیاد این کشور به شمار می آید.
شاید دنیای سنگ ها و آجرها، دنیای سرد و بی روحی باشد. اما کمانها و 
حلقه های مارپیچ زیبا میتواند این جمود را به شدت کاهش دهد.  حلقه 
Higashiosaka  زیباترین قسمت معماری بزرگراه Hanshin  در  ژاپن 
محسوب می شود. ساالنه تعداد زیادی از عکاسان سراسر دنیا به اینجا رجوع 

می کنند تا بتوانند زیبایی این حلقه را در لنز دوربین خود بگنجانند. 
اگر شهر اوزاکا را از باال تماشا کنید متوجه می شوید که چگونه رگ های 
خیابانی کالبد شهر را در هم تنیده و سلولهای خونی رنگارنگ در امتداد رگها 

در رفت و آمد هستند. 
با وجود چهار راهها و خیابانهای فرعی چند طبقه شاید کم کم آسانسوری 
خیابانهای چند طبقه الزم شود!  بین  نقلیه  وسایل  آمد  و  رفت  برای  هم 

مطمئنا دیگر نمی شود در این خیابانها ابتدا و انتهایی برایشان پیدا کرد. 
انگار در این کشور جاده کشی فقط به خشکی ختم نمی شود و  با سهولتی 

باور نکردنی مسیرها راه خود را از بین آبها هم پیدا کرده اند. 
به لطف سیستم حمل و نقل خوب و کمک یکی از بزرگ ترین سیستم های 

متروی دنیا ترافیک در خیابان های این شهر سنگین نیست. 
با دیدن پل Rainbow  متوجه می شوید در ساخت بدنه و پایه های این 
پل از تکنیک های مهندسی ویژه ای استفاده شده است. در جداره خارجی 
این پایه ها و بدنه از پنل های ذخیره کننده انرژی خورشیدی استفاده شده 
تا بتوانند در روز با ذخیره انرژی نور خورشید و تبدیل آن به توان الکتریکی, 
 , آن هستیم  در شب شاهد  را که  زیبایی  پردازی  نور  انرژی الزم جهت 

تامین کنند. 
با این تفاسیر و با داشتن چنین معماری و مهندسی دقیقی که در راه سازی 
ژاپنی ها دیده می شود می توان به این نکته هم فکر کرد که چرا سالیانه 
در این کشور چندین هزار نفر بر اثر حوادث رانندگی جان خودشان را از 

دست نمی دهند؟ 

نقاشانی در مکزیک محله ای فقير نشين را به یک 
نقاشی دیواری بزرگ تبدیل کردند

پاچوکا  )Las Palmitas( در شهر  پالمیتاس  صدها خانه در محله الس 
)Pachuca( کشور مکزیک، به شکل رنگین کمانی در حال چرخش، نقاشی 
شدند. در نتیجه این تالش، محله کامال عوض شده و به چیز دیگری تبدیل 

شده است.
یک پروژه اجتماعی در مرکز مکزیک، هنر را به خانه های مردم می آورد. 
جمعی از هنرمندان شناخته شده آلمانی، ۱4  ماه را صرف کردند تا خانه های 
پلکانی الس پالمیتاس را به یک نقاشی دیواری بزرگ و رنگارنگ تبدیل کنند 
و تالش کردند برای این کار، طبقه کارگر »باریو« را دور هم جمع کنند و 

تصویر ریگ ها را تغییر دهند.
نقاشان به کمک مردم محلی، نمای بیرونی ۲۰۰ خانه با بلوک های سیمانی و 
رنگ و رو رفته که در آن تعداد زیادی از مردم فقیر مکزیک زندگی می کردند 
را با رنگهای شادی مثل بنفش روشن، سبز لیمویی، نارنجی روشن، به جای 
رنگهای یکنواخت و خسته کننده، رنگ آمیزی کردند.از دور خانه های رنگ 
آمیزی شده به شکلی در کنار هم قرار گرفته اند که در ذهن، تصویر یک 
رنگین کمان در حال چرخش را مجسم می کنند. خط های روشن که از یک 
دیوار شروع می شود، از مقابل چندین خانه گذشته و طرح های دلپذیری را 

ایجاد می کنند.

یک تجربه جهانی
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یک تجربه شهری

نگاه

خبر

ایستگاه کودک، دانمارک
 شرکتی دانمارکی یک ایستگاه بازی کودک در موزه خط آهن واقع در ادنس دانمارک طراحی کرده و ساخته است .

این زمین بازی با الهام از ایستگاه مرکزی ادنس در سال ۱۹۶۰ ساخته شده و دارای یک قطار و لوکوموتیو است که در آن 
نحوه عملکرد قطار به کودکان آموزش داده می شود. 

در حال حاضر تعداد معلولین در جهان، یک درصد از 
کل جمعیت را به خود اختصاص داده اند. بدلیل چنین 
عمومی  مشکالت  حل  در  اي  عدیده  مسائل  روندي 
معلولین به عنوان یک قشر قابل توجه محسوس می 
باشد، زیرا به تناسب رشد جمعیت، معلولیت ها نیز در 
ابعاد مختلف رشد داشته است. از طرفی مشکالت ناشی 
نواقص و کمبودهاي سیستم حمل و نقل شهري  از 
به صورت ترافیک نا مطلوب با عوارض ناخوشآیند و 
مضر جلوه گر می شود. هرشهروندي در زندگی روزمره 
خویش به نوعی با این مشکل مواجه است، معلولین که 
به عللی دچار ناتوانی یا کم توانی جسمی و یا ذهنی 
شده اند، در مقایسه با افراد سالم با مشکالت بیشتري 
در این رابطه مواجه می باشند. در برنامه ریزي حمل و 
نقل، یکی از عواملی که مورد مالحظه قرار می گیرد، 
مسائل و نیازهاي معلولین می باشد. زیرا، یکنفر معلول 
از تسهیالت  افراد جامعه،  دارد، همانند سایر  نیز حق 
شود.  مند  بهره  وغیره  فرهنگی  درمانی،  آموزشی، 
آن  انطباق  عدم  و  کالبد شهر  فضاي  بودن  نابسامان 
با نیازها و خواسته هاي این گروه باعث منزوي شدن 
اجتماعی  خسارتهاي  مدت  بلند  در  که  شود  می  آنها 
آوردن  فراهم  سازد.  می  وارد  عظیمی  اقتصادي  و 
وسایل رفت و آمد معلولین ازجمله وسایلی است که 
نه تنها مسئولین و مربیان توانبخشی، بلکه مسئولین و 

طراحان، کارخانه داران و سازندگان و 
حتی قانونگذاران نیز باید آن را در نظر داشته باشند. 

که  آلمان  بویژه  کشورها  برخی  تمهیدات   ادامه  در 
را  گرفته  ناتوان جسمی صورت  و  افراد سالمند  برای 

می خوانید:
برلين و طراحی شهری مناسب معلوالن

سازی  مناسب  اروپایی،  کشورهای  از  بسیاری  در 
ثبت  امری  معلوالن،  حرکت  برای  شهری  طراحی 
اجرا گذاشتن آن زمان  به  قانون است، ولی  شده در 
نود  دهه  اوایل  از  آلمان  پایتخت  طلبد.  می  بسیاری 
میالدی، سیاستی فعال را در این مورد به اجرا گذاشته 
است و در سال ۲۰۱4 یک جایزه اروپایی برای تالش 

هایش دریافت کرد.
یا  رامپ  به  مجهز  اتوبوسرانی  ناوگان  اکنون  هم 
سکوی شیب دار محرک برای سوار و پیاده شدن از 
اتوبوس بوسیله صندلی چرخدار است و هدف بعدی، 
مجهز کردن صد در صد ناوگان تراموا و مترو تا سال 

۲۰۲۰ میالدی است.
یکی از کارکنان شهرداری برلین می گوید: »فکر می 
کنم، نمی توان گفت که بازسازی هایی که انجام می 
کافی  دیگران  مانند  زندگی،  یک  داشتن  برای  شود 
است. به نظرم، چیزهای بیشتری مورد نیاز است. برای 
مثال باید طرز فکرها تغییر کنند. به همین دلیل، فقط 
ساختن شهری بدون مانع نیست که اهمیت دارد، بلکه 
فکر کردن بر روی این مسئله در کل است و بویژه بر 

روی درکی که از معلولیت داریم.«
چگونه شهری قابل دسترس برای همه می توان ساخت؟ 

مسیرهای جدیدی در حال پیگیری است، مانند ماکت 
چندحسی برای افراد نابینا که در موزه قرار داده می شود. 
این ماکت فقط برای دسترسی به مکان نیست، بلکه 

برای دسترسی به اطالعات فرهنگی است.
و  شهرسازی  توسعه  بخش  از  برنینگر،  باربارا  شعار 
او  است.  همه  برای  شهری  طراحی  زیست،  محیط 
بسازیم،  کامل  شهری  خواهیم  می  »ما  گوید:  می 
یعنی شهری برای همه. به همین دلیل از مدل های 
طراحی برای همه استفاده می کنیم زیرا اگر از ناحیه 
زمانی دو  معلول هستید. من  اید،  چشم زخمی شده 
کودک داشتم که باید کالسکه شان را هل می دادم 

حال آنکه خود، معلول بودم.«
یک  معلوالن،  برای  امکانات  بودن  دسترس  قابل 
نوع  برمبنای  نیازها  است.  پیچیده  و  بزرگ  مسئله 
متفاوت  ذهنی  و  شنوایی  حرکتی،  بصری،  معلولیت، 
مناسب،  های  حل  راه  یافتن  برای  برلین  است. 

همکاری با شهرهای دیگر را توسعه می دهد.
اندرکاران  دست  »اگر  گوید:  می  برنینگر  باربارا 
شهرهای مختلف اروپایی گرد هم بیایند، قوی تر می 
شویم. ساخت شهری بدون مانع و مناسب برای همه، 
هزینه دارد. آموختن از همدیگر بسیار آسان تر است 

و الزم نیست اشتباه های یکدیگر را تکرار کنیم.«
اتحادیه اروپا با امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد 
برای حفظ حقوق افراد معلول، یک قدم مهم برداشته 
در  را  معیارهای حداقل  معاهده مرجع، که  است: یک 
زمینه های مختلف به ویژه در مورد دسترسی به حمل و 
نقل شهری و ساختمان های عمومی تثبیت کرده است.

است،  اروپا  در  بزرگترین  که  برلین  قطار  ایستگاه 
برای  امکانات  به  مربوط  معیارهای  از  بسیاری 
مثال  برای  است.  کرده  تامین  را  معلوالن  جابجایی 
حدود سی آسانسور با اعالن صوتی و سنگفرش ویژه 
برای افراد نابینا بر روی زمین نصب شده است. با این 

همه، هنوز موانعی وجود دارد.
آژانس »ناتکو« سازمانی است که در مورد جابجایی 
می  الیدنر  رودیگر  کند.  می  رسانی  اطالع  شهر  در 
گوید: »کار بسیاری برای انجام هست، حتی در برلین. 
ما یک ایستگاه قطار مدرن داریم ولی وقتی از قطار 
نابینایان  ویژه  برجسته  سنگفرش  شویم  می  خارج 
تاکسی  و  اتوبوس  از  وقتی می خواهیم  ندارد.  وجود 
استفاده کنیم، هنوز به کمک دیگران احتیاج داریم.«

مناسب  معلوالن  برای  روزافزونی  طرز  به  شهرها 
سازی می کنند اما به نظر می رسد که برای برداشتن 
همه موانع فیزیکی و ذهنی برای حرکت آزاد، زمان 

الزم است.
 شهر آنکنی در لووا در آمريکا

برای شهروندان   Ankeny آنکنی  شهرداری  شهر 
پیر و سالخورده و معلول خود از سال ۲۰۰۹ طرح رفع 
برف در فصل زمستان را تدوین نموده است. این طرح 
برای افراد باالی ۶۰ سال و یا ناتوان جسمی بوده و 

بدون هیچ هزینه ای انجام می شود.
براساس این طرح شرکتهای مسئول، برفهای جلوی 
منزل این افراد و پیاده راه عمومی مقابل درب منزل 
برفروبی  باشد   اینچ   ۲ از  بیش  در صورتیکه  را  آنها 

خواهند کرد.

 ولينگتون Wellington – نيوزيلند
خدمات خاص ارائه شده به افراد سالمند و معلول در 

این شهر  عبارتند از:
جمع آوری رایگان زباله به مقدار دو کیسه در هفته 
در  را  که کسی  ناتوان جسمی  و  سالمند  افراد  برای 

منزل برای حمل و جابجایی زباله خود ندارند.
ارسال کتاب از کتابخانه ها به منزل افراد سالمند و 

ناتوان جسمی
اندازی بعضی از شعب کتابخانه ها مناسب تردد  راه 
ویلچر و فراهم کردن امکانات مورد نیاز این افراد مثل 

میز مطالعه – توالت و...
کارت فراغت و سرگرمی برای افراد سالمند و ناتوان 
صادر شده و دارندگان در استفاده از امکانات تفریحی 
ورزشی مثل استخر- باشگاه- باغها و تئاتر و ... شامل 

۲۰ تا 5۰ درصد تخفیف خواهند شد.
مينه آ پليس- Minneapolis  آمريکا

در این شهر هر سال در اولین تعطیالت اخر هفته در 
انجمنها و  ماه آگوست،  تیمهای داوطلب وابسته به 
گروههای مختلف منزل افراد سالمند کم بضاعت و 
دارند  به رنگ کردن  نیاز  را که  ناتوان جسمی  افراد 

رنگ می کنند.
از سال ۱۹84 تعداد 5۹4۲ خانه رنگ شده و در سال 
۲۰۰8 تعداد ۲5۰۰ داوطلب ۱۳۹ خانه را رنگ کرده 

اند.
نیاز  مورد  مواد  تهیه  و  مدیریت  و  طرح  این  اجرای 
این طرح از طرف انجمن کلیساهای این شهر انجام 

می شود.

مناسب سازی فضای شهری برای معلولين

روایت

 تصویر

نمای خانه های نقاشی شده در مکزیک
پارک محله ای در سانفرانسيسکو

مجسمه چرخان کافکا در آلمان یک ِالمان شهری جالب
زمين بازی در آتالنتا
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تازه های  ترافیک

اجرای طرح پارکینگ سبز در سئول
این طرح ابتکاری با هدف تامین توأمان پارکینگ و فضای سبز محلی در سئول اجرا شده است. این طرح با یک توافق 
دو جانبه بین شهرداری و مالکین انجام می شود اجرای طرح به وسیله برداشتن دیوارهای منازل برای ساخت پارکینگ 

، ایجاد فضای سبز و تامین امنیت با استفاده از دوربین های مداربسته توسط شهرداری انجام شده است.

 دبیر سرویس: لیال صفی خانی
ترا فیک

خبرآشنایی با قوانین

ابتکار دوبی برای کاهش جرایم سرعت رانندگان
 

استفاده از رنگ قرمز در آسفالت جاده ها در دوبی میزان جرایم سرعت را ۷۸ 
درصد کاهش داده است.  مدیر اجرایی موسسه راهنمایی و رانندگی دبی گفت: 
میزان جرایم رانندگی مربوط به سرعت باال، در منطقه عود میثاء در جاده ای 
به رنگ قرمز، درآمد، ۷۸  راه دبی،  برای کاهش سرعت، توسط هیئت  که 
درصد کاهش داشته است. وی افزود: تغییر رنگ جاده به عنوان عالمتی برای 
رانندگان است تا سرعت خود را به صورت تدریجی کاهش دهند؛ قرار است 
این طرح به زودی در خیابان شیخ زاید و در دیگر خیابان های پر تردد، به اجرا 

در آید تا رانندگان سرعت خود را از ۱۲۰ به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسانند.

بزرگ ترین ترمینال کانتینری اتوماتیک جهان 
در شانگهای چین راه اندازی شد

به گزارش تین نیوز و به نقل از safety4sea، این بندر روز یکشنبه عملیات 
خود را در فاز 4 به طور آزمایشی آغاز کرد. این بندر در حداکثر ظرفیت خود قادر 

خواهد بود عملیات بندری 4 میلیون  TEU را انجام بدهد.
بر اساس گزارش آژانس خبری ِژیانهو، این بندر از تجهیزات اتوماتیک بهره 

خواهد برد که در چین طراحی و ساخته شده اند.
سیستم مدیریت اتوماتیک برای افزایش میزان امنیت و کارایی استفاده خواهد شد.

 TEU بعد از کامل شدن هر 4 فاز، بندر یانگشان ظرفیت مدیریت 4 میلیون
خواهد بود و بعدتر به 6.3 میلیون TEU خواهد رسید.

چن وویان مدیرعامل گروه بندر بین المللی شنگهای گفت: این ترمینال، عالوه 
بر افزایش کارایی، موجب کاهش میزان کربن تا ۱۰ درصد نیز خواهد شد.

در حال حاضر، اولین بخش از تحهیزات بندری شامل ۱۰ بریج کرین، 4۰ 
گنتری کرین ریلی و AGV 5۰ نصب شده است.

چند نشانه از خودرومحوری سیستم  حمل ونقل ایران

در مفهوم خودرومحوری این نهفته است که در همه جا به خودرو بیش از 
انسان پیاده اهمیت داده شود که مصادیق آن به شرح زیر است:

▪  صرف بودجه ناکافی برای توسعه کیفی و کمی حمل و نقل عمومی و فقدان 
یک شبکه کارآمد و جذاب )از نظر مسافر(

تعریض  از طریق  برای خودروهای شخصی  معابر  افزایش ظرفیت  ادامه   ▪
معابر، احداث زیرگذر و روگذر، پل و تونل، احداث بزرگراه و غیره

و  دو طرف  قرمز شدن  و  سبز  تنظیمات  راهنمایی چهارراه ها،  چراغ های   ▪
سیکل چراغ فقط بر مبنای ترافیک خودروی دو طرف است و هیچ جایی 
در این تنظیمات مالحظه این که چه مدت به عابر پیاده برای عبور با سرعت 

متوسط معقول داده شود توجهی نمی شود و در محاسبات نمی آید.
مختلف  شهرهای  سطح  در  ترافیک  کنترل  مراکز  دوربین های  تمامی   ▪
اتفاق  و  باشند  باشد که حرکت روان داشته  به منظور کنترل خودروها می 
خاصی نیفتد و دوربین هایی برای تحت نظر گرفتن پیاده روهای شهر از جهت 
اگر  مثال  برای  تا  است  نشده  نصب  افراد  حرکت  روانی  و  امنیت  و  ایمنی 
جایی ازدحام وجود داشت آنجا شناسایی شده و در طراحی های آینده اصالح  
شوند. همچنین معموال پشت خط کشی یک چراغ قرمز، عابران خیلی معطل 
می شوند و هیچگونه اقداماتی در خصوص زمانبندی آنها صورت نمی گیرد و 

به اصطالح مانیتور کردن عابر پیاده اصال مطرح نیست.
نوری  پیاده رو  روشنایی  برای  و  است  برای خیابان  فقط  روشنایی ها  تمام   ▪

تنظیم نشده است.
▪  در کشور ما در برخی نقاط اصال پیاده رو وجود نداشته و پیاده رو در نقاطی به 

پایان می رسد و عابر پیاده چاره ای جز رفتن به خیابان ندارد.

یک شرکت راه آهن استرالیایی، نخستین قطار ۱۰۰ درصد برق 
خورشیدی جهان را به ریل انداخت

نخستین قطار خورشیدی دنیا در سواحل نیوساوث استرالیا فعالیت خود را آغاز 
کرد. شرکت Byron Bay Railroad Company این قطار خورشیدی را 
ساخته که ترکیبی از واگن های قدیمی مجهز به فناوری های نوین است. برای 
این منظور، دو واگن قطار ساخت سال ۱949 میالدی به کار گرفته شده اند. 
بدنه این واگن ها از جنس آلومینیومی ساخته شده که برای تولید هواپیماهای 

بمب انداز استفاده می شده است، به همین دلیل بسیار سبک هستند. 
این دو واگن از میانه دهه 9۰ میالدی بالاستفاده بوده اند. اما در سال ۲۰۱3 
میالدی شرکت مذکور مسئولیت بازسازی این قطارها را برعهده گرفت. در 
ابتدا قرار بود واگن ها با بنزین کار کنند اما با توجه به پیشرفت در فناوری های 
خورشیدی، تصمیم شرکت عوض شد. به گفته شرکت این نخستین قطاری 
است که به طور کامل نیروی مورد نیاز خود را از خورشید دریافت می کند. 
سقف قطار مجهز به پنل های خورشیدی خمیده است تا باتری های وسیله 
نقلیه را شارژ کند. البته واگن ها مجهز به سیستم جمع آوری انرژی حرکتی 
نیز هستند. ۲5 درصد انرژی مصرفی برای سرعت گرفتن قطار، توسط این 

سیستم بازجذب می شود.

برگزاری همایش پلیس مدرسه به 
مناسبت هفته حمل و نقل

از  نقل  به  و  اهواز  شهرداری  سایت  گزارش  به 
پلیس  همایش  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
در  مردم(  و  نقل  حمل  روز   ( ماه  آذر   ۲۷ مدرسه 

شد. برگزار  مهتاب  تاالر 
شورای  ریاست  مراسم  این  در  گفت:  لویمی  دلف 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  از  تن  چند  و  شهر 
تابعه  راهور، مدیران عامل سازمانهای  پلیس  اهواز، 
غیره  و  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  شهرداری، 

حضور داشتند.
وی در ادامه گفت: در این برنامه که 35۰ نفر از دانش 
حضور  پرورش  و  آموزش   4 ناحیه  مدارس  آموزان 
ترافیکی،  انیمیشن  برنامه هایی شامل کلیپ  داشتند 
آموزشی  کلیپ  نقل،  و  حمل  اخبار  کودک،  نمایش 
چراغ راهنمایی و همچنین تقدیر و تشکر از رانندگان 

نمونه تاکسی، اتوبوس و پلیس راهور انجام شد.
 : کرد  نشان  خاطر  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
هفته  گرامیداشت  مراسم  این  برگزاری  از  هدف 
حمل و نقل، آشنایی دانش آموزان با قوانین عبور و 
مرور و استفاده صحیح از پل عابر پیاده، رعایت حق 
آموزش  لزوم  و  ها  خیابان  از  عبور  در  عابرین  تقدم 
قوانین راهنمایی و رانندگی به کودکان و نوجوانان و 

فرهنگ ترافیک می باشد.

ششمین جلسه شورای هماهنگی
 ترافیک استان خوزستان

از  نقل  به  و  اهواز  شهرداری  سایت  گزارش  به 
در  نشست   این  ترافیک:  و  ونقل  حمل  معاون 
هماهنگی  معاون  ریاست  به  خوزستان  استانداری 
شهردار  حضور  با  و  استانداری  عمرانی  امور 
شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون   ، اهواز 
تصویب  و  بررسی  موضوع  با  اعضا  سایر  و  اهواز 
شهری  معابر  در  ترافیک  سازی  آرام  دستورالعمل 

گردید.  برگزار 
با  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون  جلسه  این  در 
در  را  اهواز  شهرداری  عملکرد  گزارشی  ارائه 
ماده  اعتبارات  محل  از   96 سال  در   ITS بخش 
سرعت  های  دوربین  نصب  و  خریداری  که   ۲3
تجهیزات  نصب  و  خرید  تصویری،  نظارت  سنج، 
بود  هوشمند  های  چراغ  و  شبکه  زیرساخت 
و  ها  برنامه  شهرداراهواز  ادامه  در  نمودند.  ارائه 
و  حمل  حوزه  در  اهواز  شهرداری  آتی  هدفهای 
به سمع و نظر حاضرین رساند. را  ترافیک  و  نقل 

عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  پایان  در  و 
شدن  نزدیک  به  توجه  با  کرد:  اضافه  استانداری 
 ، نوروزی  ستاد  تشکیل  لزوم  و  نوروز  ایام  به 
و  راهنمایی  تابلوهای  نواقص  سریعتر  هرچه 
رانندگی و راهنمای مسیر موجود در شهر و چراغ 

گردد. مرتفع  راهنمایی  های 
وی همچنین بر لزوم افزایش ظرفیت پارکینگ های 

سطح شهر و نیز راه اندازی پارکبان تآکید کرد.

اصالح هندسی 7۰ نقطه از نقاط حادثه 
خیز شهر اهواز

اهواز  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
سطح  در  خیز  حادثه  نقطه   ۷۰ هندسی  اصالح  از 
معاون  عمومی  روابط  گزارش  به  داد.  خبر  شهر 
در خصوص  اهواز  ترافیک شهرداری  و  ونقل  حمل 
سطح  در  خیز  حادثه  ی  نقطه   ۷۰ هندسی  اصالح 
ترافیک،  روانسازی  راستای  در  داشت:  بیان  شهر 
عابرین،  ایمنی  افزایش  و  رانندگي  سوانح  کاهش 
این معاونت اقدام به طراحی و اصالح هندسی این 
نقاط حادثه خیز شهر کرده است.دلف لویمی افزود: 
میادین،  احداث  ها،  دوربرگردان  و  موقعیت  اصالح 
)باند کاهش  به چپ  باندهای حرکت گردش  ایجاد 
و افزایش سرعت( و چراغدار کردن نقاط حادثه خیز 
سطح شهر در بازه زمانی کوتاه مدت در دستور کار 
حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز 
قرار گرفته است. وی تصریح کرد : این نقاط در اکثر 
از جمله مهمترین این نقاط،   سطح شهر هستند که 
ورودی  پاسداران  بلوار  هندسی  اصالح  به  توان  می 
اهواز از سمت سوسنگرد و بلوار شهید هاشمی اشاره 
شرقی–سلطانی،  امام  های  تقاطع  همچنین  و  نمود 
چراغ  سامانه  به  نیز  پهلوان-خرداد  و  فروردین-دی 

هوشمند مجهز می شوند.
و مرور قوانین عبور  رعایت  یعنی  ترافیک  فرهنگ 

از مهمترین مسائل در رفع مشکالت  آموزش یکی 
ترافیک است. برای ارتقاء ایمنی ترافیک باید آموزش 

در تمام مقطع سنی وجود داشته باشد. 
در بین گروه های مختلف آسیب پذیر در محیط ترافیک،  
کودکان بیشتر به جهت عدم آموزش آسیب می بینند. 
گوناگون  روش های  از  کودکان  بر  تأثیر گذاری  برای 
عملی  آموزش  و  مدارس  در  نظری  آموزش  از  اعم 

تبلیغات و رسانه های گروهی می توان بهره گرفت.
در  کودکان  به  ترافیکی  رفتار  مستقیم  آموزش های 

محیط واقعی توأم با خطراتی برای آنها می باشد.
لذا یکی از روش های آموزش عملی به آنها استفاده 
از پارک های آموزش ترافیک است که شبیه محیط 
واقعی ترافیک، به طور مثال: راه ها، خط آهن،  پیاده 
راهنماها  چراغ  راهنمایی،  عالئم  ها،  خیابان  و  رو 
احداث  و  طراحی  کوچکتر  مقیاس  در  ولی  غیره،  و 

می گردد.
پارک ترافیک:

آموزشی  مجموعه   : از  است  عبارت  ترافیک  پارک 
که باشبیه سازی محیط ترافیکی جهت آموزش های 
متنوع عملی ونظری به کودکان و نوجوانان احداث و 

بهره برداری می شود.
نوجوانان  و  کودکان  به  ترافیک  پارک  در  درواقع 
در  نظری  و  عملی  های  آموزش  آموزان  دانش  و 
قوانین  و  باتابلوها  آشنایی  از خیابان،  خصوص عبور 
سواری  دوچرخه  به  مربوط  مقررات  مرور،  و  عبور 

واستفاده ازخودروهای کوچک داده می شود.
تاریخچه پارک ترافیک و هدف 

از احداث آن:
ایده پارک آموزش ترافیک با استفاده از خودروهای 
کوچک نخستین بار توسط یک فرد آلمانی فنالندی 
او  همت  به  شد.  ارائه  ناپاری(  )جاکا  نام  به  االصل 
تابلوهای  و  راهنما  چراغ  به  مجهز  پارک  نخستین 
معابر در سال ۱9۸9 میالدی  ترافیک و خط کشی 

در شهر هامبورگ آلمان گشایش یافت.
توسط  ایران  در  ترافیک  آموزش  پارک  نخستین 
سال  در  و  شده  اجرا  و  طراحي  تهران  شهرداری 

۱3۸۱ مورد بهره برداري قرار گرفته است.
آموزش قانون در کنار تفریح و شادی، وجود تونل،  روگذر 
و زیرگذر، چراغ راهنما، خط کشی عابر پیاده،  عالئم و 
آموزش  پارک های  در  رانندگی  و  راهنمایی  تابلوهای 
مکان ها  این  در  را  شهر  از  کوچکی  فضایی  ترافیک، 
ایجاد کرده است. در این پارک کودکان و مربیان در 
مقیاس  )خیابان های  دو  درجه  شریانی  خیابان های 
کوچک( در کنار مربیان، سوار خودروهای شارژی شده و 

در کنار آموزش نظری، آموزش عملی می بینند.
و  ترافیکی  موضوعات  با  موزیکال  تئاترهای  اجرای 
برگزاری مسابقه، از جمله اقداماتی است که در این 
پارک ها،  تفریح و آموزش قوانین را در هم می آمیزد 
آموزشی،   برنامه های  تکرار  با  می شود  موجب  و 

اثرگذاری این آموزش ها در کودکان بیشتر شود. 
با توجه به اینکه در پارک ترافیک،  همه ویژگی های 
بازسازی  کوچک  محیط  یک  در  شهر  ترافیک 
ترافیکی  مشکالت  درباره  دادن  آگاهی  می شود،  
عادی سازی  با  تفریح،  قالب  در  و  آموزش  تکرار  با 
تاثیر  کودکان،  برای  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین 
فراوانی در کاهش تصادفات کودکان خواهد داشت؛ 
البته تصادفاتی که کودکان در آن مقصرند. از سوی 
آموزش  جریان  در  نیز  خانواده ها  که  آنجا  از  دیگر 
آنان  ترافیکی  رفتارهای  می گیرند،   قرار  کودکان 
کودکان  اینکه  به  توجه  با  شد.  خواهد  اصالح  نیز 
می بینند  رانندگی  تصادفات  در  را  آسیب  بیشترین 
برای  را  الزم  آگاهی های  خانواده ها  از  بسیاری  و 
تغییر این شرایط ندارند،  آموزش های ارائه شده در 

راستای  در  زیادی  بسیار  تاثیر  ترافیک،  پارک های 
از  که  اطالعاتی  بر  عالوه  و  دارد  خانواده ها  آگاهی 
ارائه  خانواده ها  به  آموزش ها  درباره  کودکان  سوی 
پارک ها  در  شده  ارائه  آموزش های  برخی  می شود، 
نیز ویژه خانواده هاست، به عنوان مثال به آنها گفته 
می شود که چرا کودک زیر ۱۰ سال به هیچ عنوان 

نباید تنها از خیابان رد شود.
مشخصات پارک ترافیک:

متفاوت  فیزیکی  فضای  دو  دارای  ترافیک  پارک 
ازیکدیگر ولی دریک مجموعه میباشد.

۱- فضای بازشامل: شبکه های معابر، میادین،  پیاده 
پل  ها،  تقاطع  سواری  دوچرخه  مسیرهای   . روها 
روگذر یا زیرگذر عابر پیاده و همچنین گذرگاه های 
عابرپیاده، ایستگاه اتوبوس یا تاکسی و سایبان کنار 

معابر و سکوهای اطراف پارک و .. میباشد.
۲- فضای بسته یامسقف شامل: مجموعه فضاهای 
آموزش،   سالن  یا  تاالر  از  مرکب  اداری  و  آموزشی 
نمایش فیلم، مسابقه وهمچنین کالس های استفاده 
از لوازم کمک آموزشی، بازی های رایانه ای،  عالیم 
و تجهیزات ایمنی، کتابخانه و یا غرفه کتاب و سایر 
پذیرش،  مدیریت،  )دفتر  اداری  و  رفاهی  تاسیسات 
نگهبانی  واطالعات، بوفه و سرویس های بهداشتی(.

ضرورت اجرای پارک ترافیک:
الخصوص  علی  پیاده  عابرین  تلفات  باالی  ۱-آمار 

گروه های سنی کودکان و نوجوانان. 
به  مرتبط  پیاده  عابرین  شدگان  کشته  )حدود%4۰ 

گروه های زیر۲۰ سال (
ازتصادفات  ناشی  تصادفات  میزان  سیرصعودی   -۲

رانندگی.
ونوجوانان  کودکان  آموزان،  دانش  حضورفعال   -3

درترافیک )کاربران جاده(
4- عدم رشدکافی مهارت ها و توانایی های کودکان 

و نوجوانان.
از عادات و  5- لزوم توجه به شکل گیری بسیاری 
رفتارهای کودکان و نوجوانان در مواجهه با خطرات 

ترافیکی.
به  نوجوانان  و  کودکان  وآشنایی  آگاهی  عدم   -6

مسایل ایمنی عبور و مرور.

شناسایی ومکانیابی محل احداث
 پارک ترافیک

پارکترافیک  احداث  برای  مناسب  محل  شناسایی 
رسی  دست  ازجمله:  معیارها  هاو  شاخص  بارعایت 
آسان به پارک، ایجاد انگیزه های الزم برای حضور 
والدین درآن، صرفه جویی در  و  نوجوانان  کودکان، 
هزینه های احداث پارک ترافیک، چگونگی تمرکزو 
یا پراکندگی جمعیت مناطق ومحله های شهر، نحوه 

آشنایی وآگاهی  ازآن وهمچنین  نگهداری وحفاظت 
مردم ازمحل احداث آن.

برخی ازمواردمهم درمکانیابی
 پارک ترافیک:

۱- قرار گرفتن در مجاورت یا بخشی از فضای یک 
پارک بازی و یا پارک عمومی شهر.

و  توریستی  های  محدوده  اطراف  گرفتن  قرار   -۲
تفریحی شهر که انگیزه های الزم را برای استفاده 

ازآن فراهم نماید.
3- استقرار پارک در مکان هایی از شهر که عمدتا 

اوقات فراعت شهروندان در آن سپری می شود.
تجاری  و  مرکزی  های  بافت  از  االمکان  حتی   -4

شهری دور باشد.
یا  و  مدارس  مجاورت  در  ترافیک  پارک  5-استقرار 

در نزدیکی آنها.

شکل، ابعادومساحت زمین پارک ترافیک
ترافیک  پارک  احداث  برای  ابعادخاصی  و  شکل 
قابلیت  باید  نظر  مورد  زمین  بلکه  نیست  مدنظر 
احداث  نیازبرای  مورد  فضای  جانمایی  و  طراحی 
راداشته  فیزیکی  عملیات  واجرای  ترافیک  پارک 
باشد. بنابراین مساحت زمین بایدبه اندازه ای باشدکه 
برای  نیاز  مورد  ترافیکی  تاسیسات  و  فضاها  حداقل 
)حداقل  گیرد.  جای  آن  در  ترافیک  پارک  احداث 

مساحت زمین3۰۰۰ مترمربع تعیین شده است.(
تجهیزات و عالیم ایمنی مورد نیاز 

پارک ترافیک
پس از طراحی و جانمایی عناصر و اجزای تاسیسات 
تابلوها  نصب  نوبت  ترافیک  پارک  در  ترافیکی 
وعمودی(است.  افقی  ایمنی)عالیم  تجهیزات  و 
مهندسی  اصول  براساس  ایمنی  عالیم  نصب  نحوه 
ترافیکی درمحل ها  نیاز عناصر  براساس  و  ترافیک 
» باید دقیقا مورد نیاز باشد. انواع تابلوهای اخباری،  
این  در  و....  ها  کشی  خط  فرمان،  چراغ  بازدارنده، 

پارک نیاز است.

در ذیل برخی نمونه های اجرا شده در دنیا 
معرفی می گردد:

● چندیگر هندوستان  : پارک  ترافیک  کودکان 
▪ مساحت : 5 هکتار 

 ۱۲۰ با  تئاتر  آمفی   نمایشگاه ،  سالن   تأسیسات :   ▪
صندلی  

▪ محوطه : چمن ،  باغچه ،  درخت ،  شبکه  معابر 
ترافیک ،   ایمنی   ادبیات   آموزشی :  هدف های    ▪

نمایشگاه  ایمنی  راه ،  نمایش  فیلم های  ویدیویی  
آمار عملکرد: کودکان ۱۱۸4۲ نفر، معلمان  4۰۱ نفر،  
رانندگان  ریکشاو ۱6۸ نفر،  آموزش  عمومی 4۲5۸6 

نفر 

 ● جاکونپویستو فنالند: پارک  آموزش  
ترافیک  کودک  تورنینون  ماکی  

▪ تجهیزات : به  غیر از موارد معمول ،  سرویس  رفاهی  
رفت  و آمد تعداد ۲5 ماشین  پدالی  با ۱4۰ سانتی  متر 
طول  به  همراه  مدرس  جهت  آموزش  قوانین  ترافیکی  

● شین  چون  دونگ  در سونگ  پاگو چین : 
پارک  آموزش  ترافیک  

▪ مساحت : ۱۲۷55 متر مربع  
▪ تسهیالت  : ترافیکی ، آموزشی ، سرگرمی ، تفریحی  

و ویژه  
▪ هدف : آموزش  مقررات  ترافیک  شامل  چراغ های  
راهنمایی ، تابلوهای  ترافیک ، عبور از تقاطع ،  عبور از 

پل ، زیر گذر پیاده ،  تونل  و جاده  
دبستانی   پیش   کودکان   کننده :  استفاده   گروه های    ▪

)64 ساله ( و دانش  آموزان  دبستان  
 ● کره : پارک  ترافیکی  ساساک  

شبیه    . پیاده   عابر  و  رو  پیاده   گذرگاه ،  تجهیزات :   ▪
خیابان های  اصلی  در شهر ساخته  شده  است . زمین  
بازی  برای  بچه ها و امکانات  ورزشی  برای  بزرگساالن  
راه   ها،   راه  از  عبور  برای   ایمنی   آموزش   هدف :   ▪
آهن ،  خواندن  عالیم  ترافیکی ،  عبور کردن  یا نکردن  

از خیابان ها. 
 ● امریکا: شهر ایمنی  مینیاتوری  

شهر  یک   گیت   ایست   پیاده ،  گذرگاه   محل :   ▪
مغازه ها،   ویترین ،   راه ،   شبکه   شامل   مینیاتوری  
و  راهنما  چراغ   آهن ،   تقاطع  خط   ترافیک ،   تابلوی  
همراه   کوتاه   سخنرانی   جلسه   یک   مدرسه .  اتوبوس  
ایمنی   پیاده ،   عابر  ایمنی   خصوص   در  نمایش   با 
و  مدرسه   اتوبوس   ایمنی   مسافر،   ایمنی   دوچرخه ،  
ایمنی  کودکان  بطور کلی  همراه  با سوال  و جواب  در 

پایان  کالس  و اعطای  گواهینامه  حضور 
 ●اسکاتلند: کانون  ترافیکی  کودکان 

 ▪ هدف : کم  کردن  آسیب های  کودکان  
▪ تجهیزات : زمین  بازی  برای  کودکان ،  بازی ها و 
های   کالس  در  همچنین   و  گوناگون   های   فعالیت 
کودکان   به   است   ماهه    3 دوره های   که   راه   آموزش  
شامل   ها  کتاب  این   که   می شود  داده   هایی   کتاب 
تصاویر،  داستان ،  فعالیت های  سرگرم  کننده  است ،  
با  می توانند  کودکان   که   دارد  وجود  صفحه هایی  
است ،  ترافیک   زمینه   در  همگی   که   خود  کاغذهای  
سرگرم  شوند. نمودارهای  دیواری ،  تخته های  رنگی ،  
ضبط  صوت  و بادکنک های  رنگی  که  پیام های  ایمنی  
روی  آن  قرار دارد همگی  وسایل  آموزشی  هستند که  
مقررات   یادگیری   جهت   در  کودک   به   باره   این   در 
دعوتنامه هایی   می کند.  کمک   رانندگی   و  رهنمایی  
در  حضور  و  ها  کالس  این   به   شدن   ملحق   جهت  
پارک  ترافیکی  در تابلوهای  اعالمیه  بهداشت  نصب  
می شود تا والدین  در جهت  ثبت  نام  کودکان  خود که  
اجرایی   هیات   نمایند.  اقدام   هستند  ساله    3 حداقل  
اسکاتلند  در  که   ساله    3 بچه های   تمام   اسکاتلند 

زندگی  می کنند را بطور رایگان  عضو می پذیرد.
▪ محل : تویانو در نزدیکی  زمین  بیس  بال  تویانو.

▪ تجهیزات : زمین  بازی ،  ماشین های  گو کارت  و یک  
لوکوموتیو بخاری  قدیمی  برای  نمایش  

▪ هزینه  استفاده : ماشین  تک  صندلی  ۱۰۰ ین  به  ازای  
هر کارت ،  ماشین  دو صندلی  5۰ ین  به  ازای  هر کارت . 
 ● ژاپن : پارک  ترافیکی  هیگاشی  آساکاو 
▪ تجهیزات : دوچرخه  در اندازه های  مختلف  امکانات  

بازی  برای  بچه ها
 ▪ هدف : آموزش  قوانین  ترافیکی  در راهها شبیه  آنچه  

در مدارس  رانندگی  تعلیم  داده  می شود.  
گردآوری:معصومه شکراللهی

آشنایی با پارک ترافیک

با  اهواز  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  کارگروه 
حضور منصورکتانباف، سرهنگ پیریایی رییس پلیس 
راهور شهرستان اهواز و تنی چند از معاونین و مدیران 
شهردار  جلسه  این  ابتدای  در  شد.  برگزار  شهرداری 
اهواز پلیس راهور و معاونت ترافیک شهرداری اهواز را 
هم راستا دانست و گفت: این تعامل و همدلی در جهت 
خدمت مشترک به مردم است و امیدوارم با عمل به 

وظایف ذاتی خود، به این مهم دست یابیم.
منصور کتانباف، دلیل برگزاری جلسات مکرر خود در حوزه 
حمل و نقل و ترافیک را اهمیت ویژه این حوزه خواند و 
اظهار داشت: حوزه حمل و نقل بویژه حمل و نقل عمومی 
از اساسی ترین مسایل مدیریت شهری در دنیای امروز 
است. متاسفانه یکی از مشکالت ما، عدم اقبال کافی به 
حمل و نقل عمومی است. در کشورهای توسعه یافته تنها 
در روزهای شنبه و یکشنبه به عنوان تعطیالت آخر هفته، 
تردد خودروهای شخصی بیشتر است، در صورتیکه در 

کشور ما این موضوع برعکس است.
با گردش  داد: در کشور ما در طول هفته  ادامه  وی 
خودروهای شخصی در شهرها مواجه هستیم گرچه 
زمینه  در  شده  انجام  های  تالش  وجود  با  اهواز  در 
ابتدای  در  هنوز  افزاری،  نرم  و  افزاری  سخت  های 
دارای  که  کالنشهرها  سایر  در  ولی  هستیم،  راه 
زیرساختهای بهتری هستند نیز نتوانستند این موضوع 
را به صورت اساسی حل کنند و این موضوع هنوز در 

ابعاد فرهنگی جای کار دارد.
شهردار اهوار تاکید کرد: با توجه به اینکه این موضوع 
دارد،  سروکار  مردم  آرامش  و  آسایش  با  مستقیماً 
تصمیم گرفتم شخصاً در جلسات کارشناسی در این 
حوزه حضور یابم. این جلسات باید حتما خروجی داشته 
باشد و مصوبات جلسه در یک برنامه ی زمان بندی 

مشخص و معین، باید اجرایی شود.
پارک  اجرای طرح  لزوم  به  اشاره  با  کتانباف  منصور 
حاشیه ای خودروها به صورت هوشمند و مکانیزه در 
سطح شهر گفت: این موضوع تا پایان سال اجرایی می 
شود و حوزه ی حمل و نقل و ترافیک باید برنامه ریزی 
فرآیند این طرح را تعریف و پس از اخذ مجوزات الزم 
از شورای عالی ترافیک استان با رعایت کلیه قوانین 
اجرا کند تا با استفاده از ظرفیت های موجود ضمن 
ساماندهی ترددها ، شاهد آسایش و رفاه شهروندان و 

روان سازی ترافیک در سطح شهر باشیم.
اول  اولویت  ترافیک،  حوزه  داشت:در  اظهار  وی 
موضوع  این  در  درآمدزایی  و  است  مردم  به  خدمت 
در اولویت نیست. گرچه با خدمت مناسب به درآمد 
آنچه مهمه شروع  رسید.در حال حاضر  نیز خواهیم 
بازخوردها  بر اساس  به تدریج و  این طرح است و  
و شرایط، تغییرات الزم انجام می شود. اگر حرکت 
ارگانها  ی  بقیه  آغازکنیم،  اساس  از  را  صحیحی 

همکاری الزم را خواهند داشت.
شهردار اهواز همچنین با اشاره به طرح احداث ایستگاه 
احداث  شهر،  سطح  در  اتوبوس  مکانیزه  جدید  های 
و  تخلف  ثبت  و  سرعت  ثبت  هوشمند  های  سامانه 
نصب تابلوهای جدید راهنمای مسیر در سطح شهر 
اظهار داشت: همه ی این طرح ها تا پایان سال باید 
آغاز شود، ضمن اینکه امکانات موجود بویژه ایستگاه 

مسیر  راهنمای  تابلوهای  و  معمولی  و  مکانیزه  های 
و  مشکالت  و  ممیزی  پیاده  عابر  های  بهسازی،پل 

نواقص شناسایی و برطرف شوند.
وی خطاب به مدیرعامل سازمان عمران شهری گفت: 
از آنجاییکه در آستانه ادغام دو سازمان ساحل کارون و 
بهسازی و نوسازی در سازمان عمران هستیم، وظایف 
ذاتی و مسئولیت های این سازمان سنگین تر می شود. 
با کیفیت باالی  باید عالوه بر تولید  سازمان عمران 
آسفالت، پروژه های عمرانی، ترافیکی از قبیل اصالح 
خدمات  این  ی  همه  دهد.  انجام  نیز  را  ها  هندسی 
انجام شود،  و صحت  دقت، سرعت  با  باید  همزمان 
های  زیرساخت  نیازمند  ای  برنامه  هر  اجرای  ضمناً 
مناسب است، در غیر اینصورت اجرای این برنامه جز 
اتالف هزینه، زمان و نیروها ثمری ندارد و نارضایتی 

مردم را در پی خواهد داشت.
در  جویی  لزوم صرفه  بر  تاکید  با  همچنین  کتانباف 
هزینه ها خاطرنشان کرد: بسیاری از امور را می توان 
با هزینه ی کم ،کیفیت عالی و به صورت مشارکتی و 
با توجه به تنگناهای مالی شهرداری انجام شود. برای 
جزیره  کار  از  کاری،  دوباره  از  پرهیز  و  سازی  بهینه 
ای باید پرهیز کنیم و همه ی پروژه ها با هماهنگی 
همه ی معاونت ها انجام شود. معاونت شهرسازی بر 
کلیه ی پروژه ها نظارت داشته و آنها را در چارچوب 

طرحهای تفضیلی و جامع شهر کنترل کند.

تاکید شهردار اهواز
 بر دقت، سرعت وصحت در ارائه خدمات



یادداشت

احسان علی زاده 
کارشناس ارشد روانشناسی 

سالمت روانی همان سالمت فکر و قدرت سازگاري 
با  با محيط و اطرافيان است. چون در مواجهه  فرد 
چالش ها و مشکالت روزمره، ما بر اساس ويژگي 
هاي رواني خود با آن ها برخورد مي کنيم،  هر چه از 
سالمت رواني بيشتر برخوردار باشيم به يقين آسيب 
پذيري ما کمتر خواهد بود. پس همچنان که از جسم 
خود مراقبت مي کنيم، روح خود را نيز بايد مقاوم تر 

کنيم تا زندگي بهتري داشته باشيم.
جوامع مختلف سعي مي کنند تا سياست هاي مربوط 
به سالمت روانی در محيط کار را سازماندهي کنند. 
اصل کلي در اين تالش  سالم سازي محيط فردي و 

اجتماعي است که افراد جامعه را در بر مي گيرد.
اين ديدگاه موجب می شود که افراد بيش از پيش 
درمان  و  پيشگيري  چگونگي  و  روانی  سالمت  با 
با  مواجه  در  چون  شوند.  آشنا  روحي  هاي  بيماري 
چالش ها و مشکالت روزمره، ما بر اساس ويژگي 
هاي رواني خود با آن ها برخورد  مي کنيم،  هر چه از 
سالمت رواني بيشتر برخوردار باشيم به يقين  آسيب 
پذيري ما کمتر خواهد بود. اميد است با برخورداري 
بيشتري  هاي  موفقيت  به  روان  و  فکر  سالمت  از 

رسيده و بيش از پيش بر مشکالت غلبه نمائيم.
در تعريفی ديگر سالمت روانی در محيط کار يعنی 
و  روانی  های  پريشانی  پيدايش  مقابل  در  مقاومت 
اختالالت رفتاری در کارکنان سازمان و سالم سازی 
فضای روانی کار به نحوی که هدف های چندگانه 

زير تأمين شود:
۱- هيچ يك از کارکنان سازمان به دليل عوامل موجود 

در سازمان گرفتار اختالل روانی نشوند.
۲- هر يك از کارکنان از اينکه در سازمان محل کار 
خود به فعاليت اشتغال دارند احساس رضايت کنند و 

عالقه مند به ادامه کار در آن سازمان باشند.
۳- هر يك از کارکنان سازمان نسبت به خود، رؤسا، 
همکاران خود و به طور کلی نسبت به جهان اطراف 
سازمان  در  خود  جايگاه  به  نسبت  خصوصًا  و  خود 

احساس مثبتی داشته باشند.
۴- همه کارکنان سازمان قادر به ايجاد روابط مطلوب با 

محيط کار و عوامل موجود در آن باشند.
اصول سالمت روانی در محیط کار: 

اعتقاد  با  سازمان  کارکنان  که  شرايطی  ايجاد   -۱
همکاران خويش  و  خود  برای  با صميميت  و  قلبی 

احترام قائل باشند.
۲- پرهيز از اعمال روشهای مبتنی بر زور و اجبار در 

محيط کار
تحت  کارکنان  بالقوه  استعدادهای  شناسايی   -۳
برای  الزم  شرايط  ساختن  فراهم  سپس  و  نظارت 
رشد و شکوفايی اين استعداد توسط مديران سازمان.

۴- شناسايی داليل واقعی کم کاری، غيبت از کار، بی 
حوصلگی و بی عالقگی به کار، کم توجهی و بی دقتی 
کارکنان توسط مدير و پرهيز از قضاوتهای کورکورانه 

و مبتنی بر پيش داوری نسبت به اساس رفتار انسان.

۵- آشنا ساختن کارکنان با واقعيت های محيط کار 
از معيارها و عوامل سازمانی که  و حذف آن دسته 
از لحاظ اخالقی، انسانی و فرهنگ سازمانی صحيح 
کنند  تالش  بايد  مديران  بنابراين  شود.  نمی  تلقی 
و  نباشد  آور  اضطراب  کارکنان  برای  کار  محيط  تا 
با شادی و  امنيت شغلی کنند و  کارمندان احساس 
از هر گونه خشم و  به دور  انگيزه  نشاط و شوق و 

درگيری بيهوده به وظايف خود عمل نمايند.
عوامل تشكیل دهنده محیط کار

۱- عوامل فيزيکی، در اين بخش جنبه های فيزيکی 
محيط کار مورد بحث قرار نمی گيرد.

۲- عوامل انسانی
از  شخصيت  سازمان:  در  رفتار  و  شخصيت  الف- 
رفتارهای  که  شود  می  تشکيل  متعددی  عناصر 
صفات  و  است  انسان  شخصيت  محصول  انسانی 

شخصيتی بر رفتار اثر می گذارد.
تأثير  اين جا صفاتی که رفتار سازمانی را تحت  در 

می گذارد عبارتند از:
۱- عزت نفس:

عزت نفس يعنی نظر شخص درباره خود، اين نظر از 
طريق ارزشيابی هر شخصی از رفتارها، ظاهر، هوش، 
موقعيت اجتماعی خود و از طريق ارزشيابی ديگران از 
خود در او رشد می يابد و بر نوع کار نيز اثر دارد. مثاًل 
کسی که عزت نفس بااليی دارد، در کار زياد خطر می 
کند و به دنبال کارهای سطح باال می رود و کارهايی 

را جستجو می کند که نياز به رقابت های زيادی دارد.
و هدف  نشان می دهد  زيادی  انتقاد، حساسيت  به 
های زيادی دارد و برای رسيدن به آنها تالش های 

طاقت فرسا انجام می دهد.
بنابراين يك مدير سازمان بايد برای کارکنان خود رقابت 
هايی به وجود آورد که آنها بتوانند موفقيت هايی به 
دست آورند و از اين طريق عزت نفس خود را رشد دهند 

و احساس نمايند برای کارهای باالتر شايستگی دارند.
به  زندگی،  و  کار  ميان  تعارض  بردن  بين  از  برای 

کارفرمايان توصيه می شود:
– کارهای اضافی را کم کنيد: يکی از اين روش ها، 
از  آن  ارجاع  و  اضافی  مکاتبه های  از  جلوگيری 
فرآيندهای  بهبود  و  اصالح  کارکنان،  به  مديريت 
کاری است. در اين زمينه با کارکنان مشورت کنيد.

– کاهش مأموريت های اداری
پرداخت های  و  اضافه کاری  پرداخت  –کاهش 
جايگزين برای جبران هزينه های زندگی )پاداش بر 

اساس شايستگی و عملکرد(
– به کارکنان برای انجام اضافه کاری، فرصت »نه 

گفتن« بدهيد، به شرطی که وقفه در کارهای اداری 
به وجود نيايد.

– ساعت های کاِر شناور تدوين کنيد تا کارکنان بتوانند 
کاری  ساعت های  اين  از  روزی  چند  هفته،  طول  در 
استفاده کنند يا شرايط انجام کار در خانه را فراهم سازيد.

– نبايد کارکنان را برای انتخاب ميان پيشرفت شغلی و 
رسيدگی به خانواده تحت فشار بگذاريد، بلکه بايد راه کارها 
و شاخص های ارتقا و ترقی شغلی به نحوی طراحی شود 

که به زندگی خصوصی کارکنان، صدمه ای نرساند.
برای حفظ تعادل میان کار و زندگی 

خانوادگی ؛کارکنان باید:
– به اضافه کاری های غيرمنطقی »نه« بگوييد.

– سعی کنيد کار اداری را کم تر به خانه ببريد. اگر 
بايد  انجام دهيد،  اداری  در خانه، کارهای  مجبوريد 
وقت خاصی را به آن ها اختصاص دهيد. برای نمونه، 

وقتی که فرزندان به رختخواب رفتند.
– مأموريت های اداری را کاهش دهيد.

– از ساعت های کارِی شناور استفاده کنيد.
واکنش افراد در مقابل استرس، متفاوت است. ممکن 
و  جسمانی  عارضه های  يك نفر  برای  استرس  است 
اين  از  ديگری،  که  درحالی  باشد  داشته  روانی شديد 

عارضه ها در امان باشد.
راه های کنترل استرس

راه هاي زيادي براي کنترل استرس شغلي وجود دارد. 
يکي از بهترين روش ها، ورزش و تغذيه مناسب مي باشد. 
مديريت  بر موضوعات خاصي چون  ديگر  روش هاي 
زمان )کنترل زمان(، آموزش مداوم مهارت هاي اجتماعي 
مناسب توجه مي کنند.يك روان  شناس خوب نيز مي تواند 
به شما کمك کند تا علت استرس خود را شناخته و 

روش هاي خاصي را براي غلبه بر آن اعمال کنيد.
در اينجا نيز نکات ديگري درباره استرس شغلي ارائه 

مي شود که شامل:
۱- از بيشترين مقدار تنفس )و استراحت( در يك روز 

کاري بهره ببريد:
حتي ده دقيقه استراحت، به ديدگاه ذهني شما طراوت 
مي بخشد. قدري پياده روي کنيد، با همکارتان پيرامون 
مسائلي غير از شغل صحبت کنيد. چشمايتان را به 

آرامي ببنديد و چند نفس عميق بکشيد.
۲- استانداردهاي قابل قبولي براي خود و ديگران در 

نظر بگيريد:
در  کارفرما  با  باشيد.  نداشته  را  مطلوب  کمال  انتظار 
مورد وضعيت شغلي خود صحبت کنيد. مسئوليت ها و 
معيارهاي کاري شما، دقيقاً بازتاب آن چيزي است که 
انجام مي دهيد. کار گروهي به منظور ايجاد تغييرات الزم 
نه تنها براي سالمتي جسمي و رواني شما مفيد است 

بلکه روي هم رفته خالقيت سازمان را نيز باال مي برد.
در  مختلف  مشاغل   : کار  محيط  نور  و  روشنايی 
از  برخی  می گيرند.  انجام  مختلفی  های  محيط 
مشاغل در محيط های باز و برخی در محيط های 
ميزان  بسته  های  محيط  در  می شوند.  انجام  بسته 
اهميت است.  بسيار حائز  روشنايی کافی و مناسب 
نور زياد می توانند  نور کم و هم  به طوری که هم 

تأثيرات منفی روی فرد داشته باشند. برخی از اين 
تأثيرات جسمی است مثل تأثير روی دستگاه بينايی 

و برخی ديگر تأثيرات روانی هستند.
کار در محيط های بسته کم نور و همچنين پر نور 
اغلب با خستگی و تحريك پذيری فرد همراه هستند. 
افرادی که در چنين محيط هايی کار می کنند بازده 
از  مناسبی ندارند و اغلب ويژگی های منفی روانی 

خود نشان می دهند.
عامل سر و صدايی محيط کار در سالمت کارکنان: 
دستگاه شنوايی انسان به دامنه محدودی از اصوات 
حساس است بطوری که اصوات و سر و صداهايی 
که در طيف باالی اين دامنه قرار می گيرند برای فرد 
آزار دهنده هستند. چنين صداهايی عالوه بر ايجاد 
روانی  و  تغييرات جسمی  فرد  در  مشکالت شنوايی 

ديگری نيز بوجود می آورند.
تغييرات  خونی،  عروق  فشردگی  جسمی  لحاظ  از 
رفتن  باال  مردمك چشم،  گشاد شدن  قلب،  ضربان 
می توان  را   … و  عضالت  کشيدگی  خون،  فشار 
عالئم  با  معموال  شرايطی  چنين  کرد.  مشاهده 
اضطراب همراه هستند. پرخاشگری ، بی اعتمادی و 
تحريك پذيری در افرادی که در محيط های پر سر و 

صدا کار می کنند مشاهده می شود.
نقش درجه حرارت و رطوبت محیط کار 

در سالمت کارکنان :
کار در محيط هايی با حرارت نامناسب ، بسيار سرد 
يا بسيار گرم همراه با مشکالت شناخته شده ای برای 
افراد است بطوری که مشکالت جسمی از جمله  درد  
مفاصل ، پايين آمدن سطح مقاومت بدن ، سرماخوردگی 
و … را می توان نام برد. ناراحتی های مربوط به دستگاه 
تنفسی نيز در کارکنان چنين محيط هايی بيشتر ديده 

می شود.
نقش سایر عوامل در محیط کاری بر 

سالمت کارکنان :
عوامل متعددی وجود دارند که در محيط کار بر سالمت 
افراد مؤثر هستند. از جمله رنگ ها، با تأثيری که بر 
روحيه و شرايط روانی فرد می گذارند، به عنوان يك 
عامل محرک يا کسالت آور عمل می کنند. رنگ محيط 
کار عالوه بر تناسب آن با نوع کار بايد با شرايط روانی 

افراد نيز سازگاری خوبی داشته باشد.
تأثير آلودگی داخلی محيط کار و بهداشت محيط کار 
نيز که کاماًل روشن و واضح است. تراکم کار، ساعات 
کار و زمان کار عوامل مهم ديگری هستند. تراکم زياد 
کاری، انجام کار در ساعات نامناسب که با خستگی و 
ضعف جسمی و روانی برای فرد همراه هستند، با تداوم 
در طول زمان سالمت جسمی و روانی فرد را تهديد 

خواهند کرد.
عوامل مربوط به مسائل ارتباطی از عوامل مهم ديگری 
هستند که بر روی فرد اعم از سالمت يا عملکرد او 
در محيط کار تأثير می گذارند. نوع ارتباطات موجود در 
محيط کار، نفوذ و اعمال قدرت مدير، شيوه ارتباطی و 
شخصيت و اهداف او نقش مهمی در سالمت روانی فرد 

و ميزان خشنودی او از محيط کار دارند.

*  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

مردم عزیز ما در روز نهم دی، آنچنان عظمتی از خود نشان دادند که دنیا را خیره کرد.

دبیر سرویس : عاطفه شاعری کریمی

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

pejvak@ahvaz.ir

یادداشت
دانستنی های مفید درباره ورزش و 

کاهش وزن

زیبایی اندام
سلولهای  تعداد  افزايش  از  جوانی،  سنين  در  ورزش 

چربی جلوگيری می کند
 ورزش و کاهش وزن

آیا ورزش، اشتها را زیاد می کند؟
اين مساله که ورزش موجب زياد شدن اشتها می شود، 
موضوعی است که اغلب درباره آن اشتباه می کنند. 
تحقيقات نشان داده است که فعاليت بدنی بيشتر برای 
کسانی که عادت به ورزش نداشته اند، تمايل آنها به 
خوردن غذای زياد را کاهش می دهد؛ بنابراين ورزش 
به  موثری  عامل  بدن،  وزن  کردن  کم  در  تواند  می 

حساب آيد.
 آیا با ورزش های بخصوص می توان فقط 

چربی یک قسمت از بدن را کاهش داد؟
شود،  می  کم  بدن  تمام  از  کلی  طور  به  چربی  نه، 
چشم  به  بيشتر  شکم  قسمت  در  شدن  کم  اين  اما 
می خورد. به عبارت ديگر شکم افراد بيشتر از پاها 

کوچك و الغر می شود.
 آیا نمی توان بدون ورزش کردن و فقط با 

رژیم غذایی، وزن کم کرد؟
البته اين امکان وجود دارد، اما رژيم غذايی عالوه بر 
نسوج چربی، مقداری از نسوج عضالنی را نيز از بين 
می برد، اما اگر ورزش کنيد، چربی ها کمتر می شود.

با توأم کردن ورزش با رژيم غذايی، می توان از وزن 
بدن کاست و سالمت و تناسب اندام به دست آورد.

وزن  کاهش  باعث  غذايی  رژيم  با  همراه  ورزش 
می شود.

آیا می توان با ورزش تعداد سلول های 
چربی را در بدن کمتر کرد؟

ديگر  رسند،  می  رشد  سن  به  افراد  وقتی  متأسفانه 
ولی  بکاهند؛  چربی  سلولهای  شمار  از  توانند  نمی 

می توانند به وسيله کمتر کردن حجم آن الغر شوند.
تحقيقات نشان داده است که غذای نسبتاً سالم توأم 
با ورزش در سنين جوانی، از افزايش تعداد سلولهای 
که  است  علت  همين  به  کند.  می  جلوگيری  چربی 
و  باشند  ها  بچه  سالمت  مراقب  بايد  اطفال  والدين 
در مورد تغذيه و فعاليت بدنی آنها، توجه الزم را به 

کار برند. 
آیا زیاد عرق کردن درحین ورزش،

 می تواند موجب کاهش وزن بدن شود؟
عرق کردن زياد، بالفاصله از وزن بدن می کاهد. علت 
آن از بين رفتن نسوج چربی نيست، بلکه مربوط به کم 
شدن آب بدن است، اما اين کم شدن وزن با نوشيدن 
بنابراين بهتر است قبل از  آب فوراً جبران می شود. 
ورزش، ضمن آن و يا بعد از آن، به نوشيدن آب اقدام 

شود تا آب بدن کم نگردد.
آیا با ورزش چربی بدن را می توان به 

عضله تبدیل کرد؟
چربی به عضله و عضله نيز به چربی تبديل نمی شود. 
اگر زياد غذا بخوريد و کم حرکت کنيد، کالری های 
اضافی يعنی بيش از آنچه بدن مصرف می کند، اعم 
از مواد نشاسته ای و قندی و پروتئينی يا چربی، به 
گرفته  کار  به  اگر عضالت  شوند.  می  تبديل  چربی 
چربی  به  اما  شوند،  می  ضعيف  و  چروکيده  نشوند، 
مبدل نمی شوند. وقتی شما ورزش کنيد، نسوج چربی 
ضعيف تر و نسوج عضالنی بزرگتر و قويتر می شوند.

با دانستن گروه خونی خود می توانید 
برای افزایش سالمتی بدنتان مواد 

غذایی مرتبط با گروه خونی خود را 
مصرف کنید

:O گروه
انجير   مفيد: گوشت، دل، جيگر، ميگو، روغن زيتون، 

خشك، هندوانه، گوجه سبز
مضر:سوسيس،کالباس، گوشت غاز و کنسرو شده،خربزه، 

پرتقال، فندق
:A گروه

سويا،  زيتون،  روغن  جوجه،  ماهی،  گوشت  مفيد: 
سبزيجات, زردآلو، گوجه سبز، آناناس

مضر: گوشت، کله پاچه، کالباس، دل، سيرابی،  موز، 
انبه، طالبی، پرتقال

دم کرده گياهی مفيد: چای سبز و چای آلبالو
:Bگروه

پنير،  ماهی،  گوسفند،  بلدرچين،  بره،  گوشت  مفيد: 
شير،موز، انگور

مضر: سوسيس، مرغ،قلوه، ژامبون،کره، خامه، نارگيل، 
انار

دم کرده گياهی مفيد: دارچين، چای سياه و سبز و نعناع
:ABگروه

مفيد:گوشت، ماهی، گيالس،  آلبالو ، انگور، کيوی
مضر: جوجه،دل، بلدرچين 

دم کرده گياهی سنبل طيب، آلبالو، جينسينگ غذايی

دانستنی ها

نوآوری

فناوری

نهم دی،
 روز غلبه جنود الهی بر جنود شیطان

حماسه 9 دی نماد عّزت، استقالل و بصيرت مردمی است که تا پای جان برای 
حفظ اصول اسالم و آرمان های انقالب ايستاده اند و با صدای رسا اعالم کردند 
که اگر دشمن در برابر دين آنها بايستد در برابرتمام دنيای آنها خواهند ايستاد. 
روز نهم دی ماه در تاريخ انقالب اسالمی با عنوان روز »بصيرت« تبديل به 
يوم اهلل و ماندگار گرديد. در اين روز ماندگار و تاريخی ملت هميشه در صحنه 
ايران اسالمی، حماسه ای ديگر آفريد و دشمنان خدا و دينش را مأيوس و نااميد 
ساخت و قلب امام زمان )عج( و نائب بر حقش حضرت آيت اهلل العظمی خامنه 

ای)دامت برکاته( را شاد ساخت.
می توان گفت نهم دی، روز غلبه جنود الهی بر جنود شيطان است. 

روز خروش ملت ايران و آشکار ساختن خشم مقدس در برابر اهانت ها و حرمت 
شکنی های عده ای غافل و يا مزدور وابسته به اجانب نسبت به مقدسات در 

روز عاشورای حسينی است. 
روز نهم دی در واقع روز نه گفتن ملت ايران به سران فتنه و آری گفتن به 
نظام اسالمی و بيعت مجدد مردم با آرمان های واالی حضرت امام خمينی)ره( 
و رهبر فرزانه انقالب اسالمی است. مردم در اين روز، تير خالص را به سران 

فتنه شليك و پشت پيکر نامبارک فتنه را به خاک ماليدند.

مهم ترین اختراعات ایرانی در سالی که گذشت
و  پليمر  پژوهشگاه  -پژوهشگران 
پتروشيمی ايران توانستند در سال گذشته، 
بدون  ترکيبی  بيوپليمری  های  پانسمان 
های  زخم  برای  مناسب  پوش  زخم  دارو 
سوختگی، زخم پای ديابتی و زخم سالك 

توليد کنند.
 - يکی از مهم ترين فناوری هايی که حاصل تالش محققان دانشجويان 
است.  هيبريدی  دوچرخه  بوده،  طوسی  نصيرالدين  خواجه  صنعتی  دانشگاه 
از  برگرفته  بادپای نصير طراحی و ساخته شده،  تيم  دوچرخه ای که توسط 
يوزپلنگ ايرانی و دومنظوره است به اين معنا که هم پدالی بوده و هم در شيب 

ها می توان از سيستم برقی آن برای ادامه مسير استفاده کرد. 
- از ديگر دستاوردهايی که در سال گذشته به مرحله تجاری سازی رسيد 
افراد دارای ضايعه نخاعی در  اين دستگاه برای  سيستم پروتز عصبی بود. 
سطح کمر که هيچ حس حرکتی ندارند، بوده و اين افراد با استفاده از اين 

فناوری پيشرفته می توانند بايستند و قدم بردارند.
- محققان کشور موفق به طراحی و ساخت سنگ نمای ساختمان با وزن 
کم و در عين حال با چسبندگی باال شدند که در ميزان مواد اوليه مصرفی 

برای چسباندن صرفه جويی می شود.

مهم ترین فناوری های نوآورانه که 
در سال ۲۰۱۷  روی کار آمدند

حدود ۱۰ روز به پايان سال ۲۰۱۷ مانده و تکنولوژی همچنان پيشتاز است. در 
چند سال اخير فناوری با چنان سرعتی در حال رشد و توسعه است که گاهی 

حتی برای کارشناسان و دانشمندان هم نگران کننده و هراس آور است. 
حاال ديگر کارشناسان از پيشرفت تکنولوژی می ترسند و مدام هشدار می دهند 
که به فناوری بيش از حد معمول اجازه رشد ندهيم. يکی از اين موارد هوش 
مصنوعی است که به  سرعت در حال رشد است و تا حد زيادی هم خود را 
جايگزين انسان کرده و طبق برآورد پژوهشگران ديری نمی پايد که از انسان 
هم جلو بزند و نه  تنها از کنترل انسان در بيايد، بلکه انسان را هم در کنترل 
خود بگيرد. و آن وقت است که سريال مشهور وست ورلد رنگ واقعيت به خود 
می گيرد. با اين حال بشر هيچ گاه نمی تواند اين پيشرفت ها را متوقف کند و 
همواره می تازد و در حال گسترش انواع نوآوری ها است. روبات ها حاال بسياری 

از مشاغل را گرفته اند و در بسياری از حوزه ها ديگر نيازی به انسان نيست.
جالب اينجاست که هرچه می گذريم تعداد اين مشاغل بيشتر می شود و هر چند 
وقت يك بار می شنويم که روبات ها شغل ديگری را از آن خود کرده و انسان 

را از کار بيکار کرده اند. 
البته تا اينجای کار ظاهراً همه چيز به نفع انسان است؛ ما می نشينيم و روبات ها 
کار می کنند ولی موضوع به اين سادگی ها هم نيست. اگر اين رشد همچنان 
بدون هيچ چارچوب و قانونی ادامه پيدا کند به  مرور تسلط انسان بر روبات 
جای خود را به تسلط روبات بر انسان خواهد داد. با همه اين حرف ها چه ما 
آن روزهای نگران کننده را که برخی از دانشمندان به تصوير می کشند ببينيم 
و چه نبينيم، نمی توان جذابيت  رشد تکنولوژی را ناديده گرفت. در سال جاری 
ميالدی هم مانند هر سال و حتی چشمگيرتر از سال های پيش شاهد پيشرفت 
فناوری در حوزه های مختلف بوده ايم که هريك به نوبه خود تحسين  برانگيز 
پيشرفت های  و  نوآوری ها  مهم ترين  به  می خواهيم  مطلب  اين  در  بوده اند. 

تکنولوژيکی که در سال ۲۰۱۷ شاهدش بوديم بپردازيم.

قابلیت یادگیری هوش مصنوعی
از  بسياری  که  است  موضوعی  همان  اين 
بزرگان تکنولوژی مانند استيون هاوکينگ 
و ايالن ماسك را نگران کرده و به اعالم 

هشدارهای مختلف وا داشته است.
هوش مصنوعی که مدتی است نقل محافل 
قابليت  حاال  است  شده  فناوری  حوزه 

يادگيری دارد و می تواند از مواردی که ياد گرفته استفاده کند. 
در واقع در اين مورد رفتار هوش مصنوعی تقويت شده و دارای مهارتی است 
که می تواند کارهای پيچيده انجام بدهد و در اين راه حتی انسان را هم شکست 
 » AutoML« بدهد. چندی پيش کمپانی گوگل نوعی هوش مصنوعی به نام
ساخت که در آن قرار بود هوش مصنوعی سيستم هايی مشابه خودش را توسعه 
دهد. چند ماه پس از آن، اين کمپانی اعالم کرد که AutoML يك نرم افزار 
يادگيری ماشينی توليد کرده که از نمونه های ساخت متخصصان گوگل قوی تر 
و بهينه تر است. درواقع اين نرم افزار توانسته کدهايی را طراحی کند که عملکرد 

بهتری در مقايسه با کدهای نوشته شده از سوی طراحان اين روبات دارد.

 اپلیكیشن های هوشمند
با توسعه موبايل ها و رشد تلفن های هوشمند و از طرفی با همه گيرشدن اينترنت 

موبايل دور از ذهن نيست اپليکيشن ها هم به سمت هوشمند شدن بروند. 
يکی از کمپانی هايی که در اين حوزه پيشتاز است و اپليکيشن های هوشمند 
متنوعی را روانه بازار کرده مايکروسافت است. اين کمپانی به ويژه با عرضه 
نرم افزار تدوين هوشمند عکس و فيلم Story Remix قدرت هوش مصنوعی 

خود را به تصوير کشيده است.
 اين نرم افزار که نسخه  پيشرفته  ای از نرم افزارهای ويرايش عکس و فيلم 
مجموعه  از  را  ويدئو  و  عکس  تعدادی  هوشمند  به طور  می شود،  محسوب 
فايل های چندرسانه ای مربوط به يك رويداد تفريحی يا کاری انتخاب می کند 
و با ترکيب و تدوين هوشمند آنها کليپی کوتاه را در اختيار کاربران قرار می دهد.

 درواقع Story Remix مجهز به ابزار تدوين و ويرايش هوشمندی است و 
اين قابليت را دارد که جلوه های تصويری متنوع و انواع انيميشن را به کليپ 

مورد نظر اضافه کند.
 يکی ديگر از نمونه های اپليکيشن های هوشمند که باز هم به مايکروسافت 
دوربين  نوعی  اپليکيشن  اين  دارد.  نام   Microsoft Pix می شود  مربوط 
هوشمند است که از بين چندين تصوير ثبت  شده از يك سوژه واحد می تواند 

بهترين شات را انتخاب کند و برای شما به نمايش بگذارد.

شهرداری منطقه دو  اهواز  ------------- ------------------------------------------------ ---------------------------  فرید خویطی

مفاصل  التهاب  مشکالت  جدی  و  منظم  ورزش 
سالخوردگان را کاهش می دهد. پژوهشگران با بررسی 
۲ ساله بيش از ۵۷۰۰ سالخورده مبتال به التهاب مفصل 
دريافتند مردان و زنان مسنی که به طور منظم ورزش 
می کنند کمتر به ناراحتی و محدوديت حرکتی ناشی از 

اين بيماری دچار می شوند. 
پژوهشگران ورزش مستمر و سبك  به همين علت 
مانند پياده روی را برای سالخوردگان به ويژه کسانی 

که به التهاب مفاصل دچارند را توصيه کرده است.
نكات جالب

اطالعات کليدی که ما بين کارشناسان اعضای کميته 
و سخنرانان IDEA مشترک است عبارتند از :

- ترکيبات مواد غذايی ايده آل که در ساعات مطلوب 

و  ورزشی  فعاليت  اجرای  ميزان  شود  می  مصرف 
بازگشت به حال اوليه را افزايش می دهد.

زمان  در  ها  پروتئين  و  ها  هيدرات  کربو  ترکيب   -
مناسب سطح تمرين ورزشی را بهبود می بخشد .

به  صرفاً   غذايی  مواد  مصرف  زمان  تنظيم   -
ورزشکاران اختصاص ندارد. اين تدابير می تواند برای 

افراديکه روزانه ورزش می کنند، نيز مفيد باشد.
رژيم  در  کلسيم  روزانه  دريافتی  ميزان  افزايش   -
غذايی، يك روش جديد جهت مبارزه با بيماری همه 

گير چاقی است.
ورزش در هر سنی و همیشه

خطر  باال،  سنين  در  حتی  روزانه  و  مستمر  ورزش 
را  عروقی  و  قلبی  های  بيماری  و  ديابت  به  ابتال 

با تحقيق روی  کاهش می دهد. محققان کانادايی 
ورزش  که  کسانی  يافتند  در  ساله   ۷۵ تا   ۵۵ افراد 
پشت  و  تحرک  بی  اشخاص  به  نسبت  کنند  می 
بهتری  جسمانی  وضع  درصد،  نيم  و   ۳ نشين  ميز 
ساز  خطر  متابوليك  های  نارسايی  افزايش  دارند. 
نشين  ميز  پشت  اشخاص  در  عروق  و  قلب  برای 
در مقايسه با گروهی که فعاليت ورزشی داشتند به 
عالئم  بررسی  اين  در  شد.  ديده  چشمگيری  طور 
نارسايی های متابوليك تنها در ۱۱ درصد از بيماران 
از گروه های پشت  فعاليت ورزشی و ۲۸ درصد  با 
ميز نشين ديده شد که در ميان اين نارسايی های 
مانند  ساز  خطر  عوامل  از  ای  مجموعه  متابوليك 
باال،  خون  قند  باال،  کلسترول  باال،  خون  فشار 

بيماری های  آورنده  به وجود  چاقی و ساير عوامل 
معتقدند،  پژوهشگران  دارد.  وجود  قلبی_عروقی 
ورزش برای سالمت حتی در سنين باال موثر است.

تأثیر مثبت برخی ورزش ها بر رشد 
استخوان

بدن  به  فشار  آوردن  وارد  سبب  که  هايی  ورزش 
می شود، سبب افزايش قدرت استخوان ها و تأثير 
ورزش  شود.  می  ها  استخوان  نمو  و  رشد  بر  مثبت 
هايی همچون پريدن و دويدن در دوران کودکی و 
بلوغ، بهتر از ورزش هايی مانند شنا و دوچرخه سواری 
بر استخوان ها تأثير مثبت می گذارد. ورزش هايی 
مانند بلند کردن وزنه برای کودکان توصيه نمی شود 

زيرا بر مفاصل آنها تاثير منفی می گذارد.

توصیه های ورزشی به سالخوردگان

سالمت روانی در محیط كار


