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

 ) مدظله العالی( 

صفحه 2

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز

کتانباف شهردار اهواز : 

حرمت اهواز را نگه داریم
منصور کتانباف خبر داد :  

سازی  همسطح  الزامات  اجرای 
معابر  در ساخت و سازها

اعضای  و  رییس  با  اهواز  شهردار  کتانباف  منصور 
جامعه معلولین خوزستان دیدار کرد.

در این دیدار شهردار اهواز با اشاره به لزوم رعایت حقوق همه 
ی انسان ها گفت: همه ی انسان ها فارغ از نژاد و رنگ، مذهب 
و قومیت، مشکالت جسمانی و...به یک اندازه از حقوق قانونی 
و اجتماعی برخوردار هستند و تامین نیازهای مردم بویژه قشر 

معلول نه تنها ...

هم  نشست  در  اهواز  شهردار 
: رسانه ها  ها  با رسانه  اندیشی 

آینه تمام نمای جامعه هستند
نشست هم اندیشی منصور کتانباف با اصحاب  رسانه 
با هدف بررسی مشکالت شهر اهواز و ارائه راه کارهایی 

جهت برون رفت از مشکالت کنونی برگزار شد.
در ابتدای این نشست حاتمی کاکش مدیر کل ارتباطات و امور 
بین الملل ضمن عرض خیرمقدم به اصحاب رسانه و مطبوعات 

گفت: مجموعه شهر از عناصر مختلفی شکل گرفته...

بزودی احداث تقاطع غیر همسطح مسیر پل ششم 
و ریل آهن - انتهای خیابان امام خمینی )ره(

با پرداخت عوارض نو سازی 
و بهاء خدمات ملک خود 

از شصت درصد خوش حسابی 
بهره مند شوید

  ویژه
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گردشگری در کارون  - عکس  : فرید خویطی

بررسی مشکالت ورزش های 
صبحگاهی در پارک ها و 

بوستان ها با حضور اعضای 
شورای شهر اهواز

و  صبحگاهي  هاي  ورزش  مشکالت  بررسي  جلسه 
کمیسیون  عضو  و  رئیس  نائب  حضور  با  عصرگاهي 
فرهنگي و ورزشي شوراي اسالمي شهر اهواز و معاون 
شهردار و رئیس سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداري 

اهواز برگزار شد.

تهیه برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کالنشهرها ؛

 مأموریت تازه 
محیط زیست

محیط  حفاظت  سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
زیست با اشاره به مأموریت تازه این سازمان برای تهیه 

برنامه جامع ...

راه اندازی سیستم جامع 
توانمندسازی زنان سرپرست 

خانوار در سراسر کشور 
بیان  با  زنان سرپرست خانوار  توانمندسازی  رئیس ستاد 

اینکه شهرداری تهران روز گذشته سیستم .... صفحه 7

 آمادگی شهرداری اهواز برای 
امدادرسانی در بحران های

 پس از زلزله
شهردار اهواز در جلسه شورای مدیریت بحران از آمادگی 

شهرداری اهواز برای امدادرسانی ... صفحه 3

نقش مبلمان شهري
 در هویت و سیماي شهري

ازدیاد  در دوره ي معاصر مشکالت کالن شهرها فقط در 
جمعیت، ترافیک، گراني، اقتصاد و نابه ساماني هاي زیست 
محیطي و ... خالصه نمي شود؛ بلکه انواع ناهنجاري هاي 

رفتاري، مشکالت اجتماعي و فشارهاي ... صفحه 4

اداره کل ارتباطات و  امور بین الملل شهرداری اهواز



شـهر

خبر کوتاه

خبر ویژه
تبریک سال نو میالدی
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افزایش نرخ کرایه اتوبوس های درون شهری
سازمان اتوبوسرانی اهواز در خصوص نرخ جدید کرایه اتوبوس های درون شهری با افزایش میانگین 15 درصد، اطالعیه ای صادر کرد.

بر اساس این اطالعیه  و بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر و تأئیدیه فرمانداری و با توجه به افزایش بهای قطعات و تجهیزات، نرخ 
کرایه اتوبوس از تاریخ یکم دیماه پس از دوسال افزایش یافته و قابل اجرا می باشد.

عملیات تسطیح، خاکبرداری و نخاله 
برداری در کوی مهدیس

تسطیح،  عملیات  انجام  از   8 منطقه  شهرداری  مدیر 
نخاله برداری و پاکسازی میدان گلها تا میدان شهید 

اسکندری در کوی مهدیس خبرداد.
استاندار  دستور  راستای  در  گفت:  خدامرادی  اله  ذبیح 
به  رسیدگی  خصوص  در  اهواز  شهردار  و  خوزستان 
مناطق کم برخوردار،زیبا سازی منظر شهری و بهداشت 
عمومی شهروندان، عملیات پاکسازی زمین های خالی، 
نخاله  و  تسطیح  منطقه،  سطح  های  ناهمواری  رفع 
از  استفاده  با  مترمربع   600 بر  بالغ  مساحتی  برداری 
گلها  میدان  فاصل  در حد  برداری  نخاله  45 سرویس 

تا میدان شهید اسکندری در کوی مهدیس انجام شد.
های  زمین  و  بایر  اراضی  که  آنجایی  از   : افزود  وی 
تجمع  کنند،  می  مخدوش  را  شهری  منظر  شده  رها 
ازدیاد حشرات و  پسماند و نخاله در این اماکن باعث 
ادامه  هشت  منطقه  مدیر  شد.  خواهد  موذی  حیوانات 
منطقه،  نیروهای خدمات شهری  راستا  در همین  داد: 
ضمن تسطیح اراضی یادشده، نسبت به پاکسازی، نخاله 

برداری زمین های خالی و رها شده  اقدام کردند.
این  از شهروندان  ما  انتظار   : کرد  تصریح  خدامرادی 
های  نخاله  و  کرده  مشارکت  شهرداری  با  که  است 
ساختمانی خود را طی هماهنگی با شهرداری در محل 

های مجاز تعیین شده تخلیه کنند. 

تعمیر و رنگ آمیزی ایستگاه های 
اتوبوس در منطقه سه آغاز شد

و  آمیزی  ،رنگ  تعمیرات  آغاز  از  سه  منطقه  مدیر 
اتوبوس در  ایستگاه های  رسیدگی گسترده به سرپناه 

سطح منطقه خبر داد.
منظور  به  گفت:  مطلب  این  اعالم  با  یوسفی  مجتبی 
رفاه حال شهروندان و ایجاد سیمای مناسب در سطح 
معابر شهری، عملیات رنگ آمیزی، بدنه سازی و تعمیر 
اتوبوس منطقه  فرسودگی صندلی های ایستگاه های 

سه  آغاز شد.
در  اتوبوس  ایستگاه   63 برای  اقدام  این  افزود:  وی 
نظر گرفته شده که با دو رنگ آبی و سفید بازسازی و 
نوسازی می شوند . هم اکنون عملیات رنگ آمیزی و 
ترمیم این ایستگاه ها در خیابان زاویه و زیتون کارمندی 

صورت گرفته و در سطح منطقه ادامه خواهد داشت .

 نصب صندلی
 در پارک عالمه منطقه هفت

مدیر منطقه هفت از نصب صندلی و نیمکت در در پارک 
عالمه منطقه هفت خبر داد.

ارشادی گفت: در راستای زیباسازی چهره پارک ها و به 
منظور رفاه حال شهروندان و به همت نیروهای معاونت 
خدمات شهری، عملیات نصب صندلی در پارک های 

سطح منطقه هفت در حال اجراست.
وی افزود: این فعالیت از پارک شهید عالمه آغاز شده و 
در سایر پارکهای سطح منطقه که به نیمکت و صندلی 
نیاز دارند ،انجام می شود. ارشادی ادامه داد: این فعالیت 
در ادامه  رنگ آمیزی و نصب پایه های روشنایی در 
پارک ها است که با هدف بهبودی و ایجاد رفاه و در 
نهایت جلب رضایت شهروندان منطقه و توسعه امکانات 

رفاهی انجام شده است.
وی اظهار داشت: پروژه های زیادی در سطح منطقه 
در حال اجرا داریم که تالش میکنیم به نحو مطلوب 

به اتمام برسند و مورد رضایت شهروندان قرار گیرند. 

ورود 2 دستگاه خودروی واکنش سریع 
به سازمان آتش نشانی

ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  رئیس 
شهرداری اهواز از ورود دو دستگاه خودروی واکنش 
راستای  در  گفت:  و  داد  خبر  سازمان  این  به  سریع 
افزایش سرعت عمل تیم های اطفاء حریق سازمان 
های  گره  دارای  و  ازدحام  پر  نقاط  در  نشانی  آتش 
تهیه 2 دستگاه خودروی وانت دوکابین  با  ترافیکی، 
اطفاء حریق  پیشرفته  به سیستم های  آنها  تجهیز  و 
)روت فایر(،گام موثری در کاهش اثرات سوء حوادث 
برداشته شد. آتش پاد علی تراب پور افزود: راندمان 
آتش  کامل  و  اطفاء سریع  در  ها  این سیستم  عملی 
آتش  تا  سازد  می  فراهم  را  امکان  این  ها  سوزی 
خیابان  کم عرض  و  تردد  پر  های  مسیر  در  نشانان 
و  مانور  قدرت  از  مرکزی شهر  های محدوده هسته 

توان عملیاتی باالتری برخوردار باشند.
وی اظهار داشت: از برنامه های آتی ما به روز رسانی 
ماشین آالت و تجهیزات تخصصی است و سعی می 
موجود  امکانات  از  حداکثری  استفاده  ضمن  کنیم 
به  نسبت  شده،  زمانبندی  و  مدون  برنامه  یک  در 

بازسازی اصولی و اساسی ماشین آالت اقدام کنیم.
آتش پاد علی تراب پورتصریح کرد: مقوله ایمنی یک 
امر فراگیر است و ضروریست کلیه دستگاه هایی که 
به نحوی می توانند ما را در این امر مهم یاری کنند، 
بردن  باال  با  تا  انجام دهند  انقالبی  و  همت جهادی 
اداری  و  تجاری  مسکونی،  اماکن  در  ایمنی  ضریب 
سهم خود را در کاهش حوادث و اثرات مخرب جانی 

و مالی آن ایفا کنیم.
می  و  کند  نمی  خبر  حادثه  باشد  یادمان  گفت:  وی 

تواند برای هر شخصی در هر مکان رخ دهد.
 

دیدار صمیمی شهرداران مدارس
 با سرپرست شهرداری منطقه دو

سطح  مدارس  شهرداران  با  دو  منطقه  سرپرست 
دانش  سازمان  پیشتازان  گروه  همچنین  و  منطقه 

آموزی ناحیه چهار دیدار کرد.
نشست آموزشی و توجیهی شهرداران مدارس سطح 
منطقه و گروه پیشتازان سازمان دانش آموزی ناحیه 

4 در دفتر شهردار منطقه دو برگزار شد.
شهردار  مسئولیت  قبول  دغاغله  نشست  این  در 
مناسب  فرصت  یک  آموزان  دانش  برای  را  مدرسه 
برای تجربه کار مدیریتی دانست و افزود: شهرداران 
مدارس بعنوان بازوان اجرایي شهرداري در مدارس و 
محالت هستند و این تمریني براي مسئولیت پذیرتر 
کردن نوجوانان نسبت به محیط و محله زندگي خود 
در ابعاد مختلف اجتماعي فرهنگي، خدمات شهري و 

حمل و نقل و ترافیک است.
فرصتی  ها  موقعیت  این  کرد،  امیدواری  اظهار  وی 
آینده  اداره  برای  را  بتوانند خود  ما  نوجوانان  تا  باشد 
مسولیت  حس  و  آماده  شهرها  آن  تبع  به  و  کشور 

پذیری را در خود تقویت کنند.
خود  انتقادات  نیز  مدارس  شهرداران  دیدار  این  در 
شهری  خدمات  حوزه  عملکرد  و  ها  آموزشگاه  از 
در  نیز  منطقه  شهردار  و  کردند  عنوان  مدارس  در 
نحوه  و  مدارس  در  شهرداران  وظایف  خصوص 
را  نکاتی  نیز  منطقه  شهرداری  با  ارتباط  برقراری 
یادآور شد. در پایان این دیدار به شهرداران مدارس 

لوح تقدیر و هدایایی اهدا شد.
 

 بازسازی وسرویس پمپهای فواره
 100 متری رودخانه کارون آغاز شد

اهواز  شهرداری  زیباسازی  سازمان  عامل  مدیر 
 100 فواره  های  پمپ  وسرویس  بازسازی  آغاز  از 
متری رودخانه کارون و همچنین راه اندازی مجدد 

آن خبر داد.
فواره در سال  این  اینکه  به  اشاره  با  قادرکعب عمیر 
نصب  پنجم  پل  جنب  کارون  رودخانه  روی  بر   92
فواره  این  های  پمپ  از  برخی  کرد:  بیان  بود  شده 
فنی   اکیپ  بودکه  افتاده  کار  از  فنی  نقص  به دالیل 
این سازمان اقدام به آغازعملیات بازسازی و سرویس 

پمپ ها کرد.
وی افزود: این فواره  100 متر ارتفاع پرتاب آب و 20 
نازل نیز در اطرف فواره مرکزي وجود دارد که قدرت 
20 متر ارتفاع پرتاب آب دارند. نازل ها و فواره اصلي 
دیجیتال هستند که با ایجاد اشکال مختلف بر روي 

آب به صورت هوشمند حرکت مي کنند. 
 5 آن  و عرض  متر   100 آبنما  این  وی گفت: طول 
کار  به  آن  در  نیز  ضدآب   LED  124 و  بوده  متر 

رفته است.

کتانباف : حرمت اهواز را نگه داریم

ارتقای فرهنگ شهروندی، یعنی گذران زندگی با کیفیت در شهر

علی  اهواز،  شهردار  کتانباف  منصور  مشترک  نشست 
تاسیسات  نظارت  و  مهندسی  دفتر  مدیرکل  قارداشی، 
زیربنایی راه آهن کشور، درویش زاده مدیرکل راه آهن 
جنوب کشور و تنی چند از معاونین و مدیران شهرداری 

برگزار شد.
ظرفیتهای  به  اشاره  با  اهواز  شهردار  دیدار،  این  در 
مشترک دو حوزه شهرداری و راه آهن جهت همکاری 
گفت: در دوره قبلی و فعلی مسئولیتم، بر این باور بوده 
نه  اهواز،  راه آهن در  و هستم که 25 کیلومتر خطوط 
با  و  است  فرصت  اهواز  برای  بلکه  نیست،  تهدید  تنها 
اندکی تعامل و هزینه، می توان این فرصت را به قدرت 

و این قدرت را به ثروت برای شهر تبدیل کرد.
اهواز  قطار شهری  پروژه ی  داد:  ادامه  کتانباف  منصور 
که از سال 85 آغاز شده به دلیل تنگناهای مالی با وقفه 
های زیادی مواجه شده است، اما اخیراً پس از یک سال، 
اما تا بهره برداری  این پروژه آغاز به کار کرده،  مجدداً 
کامل، زمان طوالنی در پیش داریم. بجز هزینه ی تملک، 
تاکنون 500 میلیارد تومان هزینه صرف حفاری دو تونل و 

سفت کاری ایستگاه ها شده است .
وی افزود: برای راه اندازی 11کیلومتر از این پروژه بدون 
هزینه ی واگن ها ، بیش از 1500 میلیارد تومان بودجه 
نیاز داریم که نیازمند برگزاری فاینانس است.در حالیکه 
بخشی از این مسیر تطابق زیادی با خط آهن دارد، پس 
ظرفیت  از  استفاده  مترو،  خالء  جبران  راههای  از  یکی 
نقل درون شهری و حومه  و  ریلی جهت حمل  خطوط 
نیز در  راه و شهرسازی  وزیر  نظر  است که خوشبختانه 

این زمینه مساعد است.
شهردار اهواز اظهار داشت: در جلسه ی قبل که با حضور 
برگزار شد،  آهن  راه  ارشد  مدیران  و  خوزستان  استاندار 
اراده طرفین بر تعامل و همکاری جهت انجام پروژه های 
مشترک در سطح اهواز و حومه بود و این جلسه تدوام 

جلسات قبلی است.
و  میلیون  یک  از  بیش  تولید  با  اهواز  گفت:  کتانباف 
دویست و شصت هزار بشکه نفت و وجود مراکز تولید 
از تجارت و غیره یکی  باالیی  فوالد و دارا بودن سهم 

اما متاسفانه،  تولید ثروت در کشور است.  از منابع مهم 
مردم اهواز از این ثروت ها بهره مند نیستند. اینجاست 
که وظیفه ی ما مسئولین بیش از پیش سنگین می شود 

و باید در جهت تغییر مثبت گام برداریم.
شهردار اهواز همچنین با اشاره به زیرساختهای موجود در 
اذعان  اهواز  با  آن  مقایسه  و  دنیا  پیشرفته ی  شهرهای 
داشت: در شهرهای پیشرفته ی دنیا کلیه ی خطوط حمل 
نقل اعم از قطار درون شهری، قطار برون شهری، ناوگان 
حمل و نقل شهری به هم متصل است و مسافر اصال 
جابجایی بین این خطوط را احساس نمی کند و هم اکنون 
پس از استقرار این زیرساختها مدیریت شهری با دیدی 
با  انجام می دهند. در تهران  اداره شهر را  انسان محور، 
وجود آنکه کلیه ی  این زیرساختها براساس طرح جامع 
در ادوار مختلف انجام شد، اکنون نقدهای متعددی بر آنها 
وارد شده، ولی وضعیت اهواز  نگران کننده و احداث برخی 
مسیرها و تقاطع ها به دلیل شرایط بن بست فعلی،وضعیت 
بد آب و هوایی،خودروهای با کیفیت پایین و بسیاری از 

مشکالت دیگر گریزناپذیر است.

کتانباف در تشریح این موضوع گفت: به عنوان مثال مسیر 
که  است  باریکی  دسترسی  مسیر  کارون  قطار  ایستگاه 
عالوه بر تردد حداقل 8 قطار،کاربری های مختلف اداری 
و آموزشی و تجاری که هر یک خود ایجاد کننده سفرهای 
بسیاری است را پوشش می دهد و این مسیر شلوغ متاسفانه 
تلفات جانی و مالی زیادی را داده است. با یک همکاری و 

حداقل تغییر می توان این مسیر را باز و ایمن کرد. 
کوی  و  آباد)لشکرآباد(  نهضت  های  محله  گفت:  وی 
اهواز  در  دوم  جهانی  جنگ  زمان  در  )کمپلو(  انقالب 
بوجود آمدند و این محالت به همراه کیان آباد ، کیانشهر 
راه آهن  به مرور زمان در بن بست خطوط  و مهرشهر 
قرار گرفته اند و امیدواریم با همکاری راه آهن و اجرای 
پروژه های مشترک بتوانیم گشایشی را در این محالت 

ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد: راه آهن ظرفیت های مناسبی برای کار 
دارد. 460 هکتار زمین در بهترین نقاط اهواز وجود دارد 
برنامه ریزی و اجرای درست پروژه ها، این  با یک  که 
زمین ها ارزش افزوده پیدا می کند و مجموعه راه آهن 

و شهروندان را نیز بهره مند خواهد کرد.
شهردار اهواز ضمن تشکر از همکاری مدیریت راه آهن 
جنوب ، ابراز امیدواری کرد با تعامل و برگزاری جلسات 
کارشناسی، هر چه زودتر وحدت رویه و توافق الزم انجام 
و  بزرگ  های  پروژه  این  شروع  سال   97 سال  و  شود 

تاثیرگزار در شهر اهواز باشد.
در ادامه مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت تاسیسات زیربنایی 
راه آهن کشور نیز با ابراز خرسندی از اراده ی موجود جهت 
تعامل میان شهرداری ها و راه آهن گفت: یکی از سیاستهای 
راه و شهرسازی، گسترش نقش  وزارت  دکتر روحانی در 
خطوط ریلی در حوزه های مختلف است. ایستگاه راه آهن 
دیگر صرفاً یک ایستگاه جهت تردد مسافران بین شهری 
نیست، بلکه در رویکرد جدید، ایستگاه راه آهن درخدمت 
شهر است. در این رویکرد حوزه های شهرسازی و راه سازی 
با هم به یک تعامل سازنده دست یافته اند. در شهرهای 
پیشرفته ی دنیا، حمل و نقل ریل محور است در صورتیکه 
در کشور ما سفرها، خودرو محور است و این مشکل بزرگی 

است که باید برطرف شود.
با  مشترک  های  طرح  و  ها  پروژه  از  استقبال  با  وی 
شهرداری اهواز خاطرنشان کرد: در اهواز پنج مسیر ریلی 
وجود دارد و این فرصت بی نظیری است. خوشحالم در 
از قدیم  شهری هستیم که زیرساخت های ریلی در آن 
وجود داشته است، هرچند از این ظرفیت به خوبی استفاده 
نشده است. باید به سمتی برویم که شهروندان را از منافع 
این شبکه بهره مند ساخته و راه آهن را به داخل شهرها 
گسترش دهیم. این امر یکی از راههای کاهش آلودگی 

هوا و تسهیل در سفرهای درون شهری است.
مشترک  جلسات  با  کرد،  امیدواری  ابزار  پایان  در  وی 
کارشناسی، به طرح های جامع مد نظر دو طرف دست یابیم.

گفتنی است در این دیدار موضوعاتی همچون نحوه ی 
و  سبز  فضای  ایجاد  ریلی،  از خطوط  معابر  عبور شبکه 
نمودن  دوخطه  خطوط،  حاشیه  در  معابر  شبکه  امتداد 
بهره  و  گزاری  سرمایه  قابل  های  زمین  ریلی،  خطوط 
برداری از خطوط موجود برای جابه جایی درون شهری 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منصور کتانباف شهردار اهواز با رییس و اعضای جامعه 
معلولین خوزستان دیدار کرد.

در این دیدار شهردار اهواز با اشاره به لزوم رعایت حقوق 
همه ی انسان ها گفت: همه ی انسان ها فارغ از نژاد 
و رنگ، مذهب و قومیت، مشکالت جسمانی و...به یک 
و  هستند  برخوردار  اجتماعی  و  قانونی  حقوق  از  اندازه 
تامین نیازهای مردم بویژه قشر معلول نه تنها دلسوزی 
و ترحم نیست، بلکه وظیفه ی همگانی است و ما هم 
در شهرداری در تالش هستیم تا وظایف خود را در این 
تردد  مشکل  به  کتانباف  منصور  دهیم.  انجام  خصوص 
معلولین در سطح شهر اهواز اشاره کرد و گفت: ریشه ی 
این معضل که در شهرها و کالنشهرهای دیگر نیز وجود 
دارد به ادوار گذشته بر می گردد و با وجود اقداماتی که 
انجام شده، حتی در تهران نیز نقاط زیادی فاقد مناسب 
معلولین  بویژه  اقشار  ی  همه  تردد  جهت  الزم  سازی 
به صرف  نیاز  به صورت کامل  آن  رفع  برای  لذا  است، 

هزینه و زمان زیادی داریم.
وی افزود: بنده در دوران مسئولیتم در شهرداری تهران 
از  زمانیکه  تا  و  داشتم  این موضوع  به  ای  ویژه  اهتمام 

نمی  مطمئن  ها  پروژه  در  معلولین  تردد  بودن  مناسب 
شدم، پروژه ها را آغاز نمی کردم. 

، نخستین گامی  این دوره  در  نیز  اهواز  در   : وی گفت 
که در راستای حل این موضوع برداشتیم، ابالغ تشکیل 
واحدی به نام »کف و بر« در معاونت های معماری و 
همسطح  بر  نظارت  جهت  هشتگانه  مناطق  شهرسازی 
سازی معابر در ساخت و سازهای جدید و رعایت الزامات 
ارتفاعی  کد  شهرداری  از  ای  سازنده  هر  است،  قانونی 
دریافت می کند و موظف به رعایت این کد ارتفاع است 
و در صورت عدم رعایت این کد، عالوه بر تعطیلی کار، 
این  زیرا   ، گیرد  نمی  تعلق  سازه  این  به  نیز  کار  پایان 

خواهد  مناسب  و  همسطح  معابری  ایجاد  سبب  کنترل 
شد. در همین مدت کوتاه نیز نظارت های خوبی صورت 
ما  آنکه  است. ضمن  برخورد شده  متخلفین  با  و  گرفته 
همسطح سازی دریچه های فاضالب را نیز برای تردد 

آسان خودروها انجام می دهیم.
شهردار اهواز با بیان اینکه برخی ناهماهنگی ها هزینه 
کند،  می  تحمیل  شهرداری  و  شهر  به  را  زیادی  های 
تشریح کرد: در شهرهای پیشرفته دنیا زیر زمین تونلی 
سراسری موسوم به تونل انرژی قرار می گیرد که کلیه 
دارد و  آن وجود  و....در  و مخابرات  برق  آب،  تاسیسات 
تنها یک مسیر برای تاسیسات وجود دارد، در حالیکه در 

کشور ما وجود مسیرهای متعدد زیرزمینی تاسیسات، کار 
را برای مدیریت شهری دشوار ساخته است و بی اطالعی 
از این مسیرها و ناهماهنگی های الزم با شهرداری، هر 
چندباره  تخریب  نظیر  مشکالتی  ایجاد  باعث  گاهی  از 
آسفالت و توقف پروژه های عمرانی می شود. کتانباف در 
پاسخ به درخواست های جامعه ی معلولین اظهار داشت: 
فعالیتهای  از  ها  محدودیت  به  توجه  با  کنیم  می  سعی 
را  فصلی  بازارچه  بزودی  کنیم.  حمایت  معلولین  جامعه 
جهت عرضه ی محصوالت تولیدی زنان بی سرپرست و 
بدسرپرست برگزار می کنیم و از زنان جامعه ی معلولین 
کرد.  خواهیم  دعوت  بازارچه  این  در  حضور  جهت  هم 
معلولین  ویژه  بهداشتی  های  سرویس  احیای  و  احداث 
در مکانهای عمومی و پارکها نیز در حال پیگیری است. 
حقوق  به  رسیدن  برای  گری  مطالبه  از  حمایت  با  وی 
آحاد شهروندان بویژه جامعه ی معلولین خاطر نشان کرد: 
فرهنگسازی  نمادین،  حرکات  نرم،  گری  مطالبه  با  باید 
اجتماعی همه ی  ایجاد تنش، وظایف  از  تعامل بدور  و 
ارگانها را به آنها یادآوری کنیم. همه ی آحاد جامعه باید 
حقوق معلولین که برخی از آنها جانبازان قهرمان و مدافع 

کشور بوده اند را بشناسند و مراعات کنند.
معلولین  ی  جامعه  اعضای  و  رییس  نیز  دیدار  این  در 
خوزستان ، بخشی از مشکالت خود را با شهردار اهواز 

در میان گذاشتند.

نشست منصور کتانباف شهردار اهواز با اعضای خانه ی 
مطبوعات خوزستان برگزار شد.

نقش  بر  تاکید  با  اهواز  شهردار  نشست  این  ابتدای  در 
به  مسئولین  معموال   : گفت  ها  رسانه  و  مطبوعات  موثر 
رصد  پس  ندارند،  اشراف  مسائل  به  ها  رسانه  ی  اندازه 
کردن موضوعات شهری در رسانه ها و روزنامه ها برای 
پیشرفتهای  وجود  با  تهران  در  است،  فرصت  شهرداری 
الزم در حوزه ارتباط شهرداری با شهروندان باز هم نقاط 
پنهان متعددی وجود داشت و دارد.در همین جا از رسانه 
نقاط  آینه  باشند،  شهرداری  ی  آینه  که  خواهم  می  ها 

مثبت و منفی را با هم نشان می دهد.
منصور کتانباف در تحلیل مقابله با معضل فساد و تخلفات 
در شهرداری تشریح کرد: شهرداری ارگانی است که هم 
کسی  اگر  باشد،  گاه  عبادت  و  هم  گاه  لغزش  تواند  می 
خدمت کند به فرموده ی امام خمینی )ره( عبادت کرده 
است. برای مقابله با فساد نیاز به کارهای ایجابی داریم، 
به  نیل  برای  و  کنیم  سپاری  برون  را  فسادزا  امور  یعنی 
این هدف باید زیرساخت این موضوعات آماده شود، این 
با  زیرا  کنیم،  شروع  امروز  از  باید  را  بر  زمان  پروسه ی 
تخلفات  امور، درصد  مکانیزه کردن  و  این شفاف سازی 

کاهش می یابد. 
گذاشت.  کنار  را  منسوخ  های  روش  باید  داد:  ادامه  وی 
دفاتر شهر  الکترونیکی،  بایگانی  افزار جامع،  نرم  استقرار 
الکترونیک باید در اهواز انجام شود.کار نرم افزاری مقدمه 

کار سخت افزاری است. 
بار  آخرین  شوند.  ممیزی  باید  شهر  های  پالک  همه 
همین  در   GIS قرارداد  شد.  انجام   84 سال  در  ممیزی 
دوره کوتاه بسته شد. این یک کار زیرساختی است که به 

تدریج اثرات مطلوب آن مشخص می شود.
اسالمی  شورای  اعضای  از  تمجید  ضمن  اهواز  شهردار 
شهر، اظهار داشت: اعضای شورای اسالمی شهر انسانهای 
و  اند  آمده  مردم  به  خدمت  نیت  به  که  هستند  شریفی 

امیدوارم با همفکری بتوانیم امور را بهتر به پیش ببریم.
وی با بیان اینکه یکی از ریشه های مشکالت درآمدی، 

امور فرهنگی است خاطرنشان کرد: یکی از دالیل عدم 
امالک  پایین  ارزش  شهرداری،  درآمدهای  در  توفیق 
تبلیغات  معضل،  این  دالیل  از  یکی  و  است  اهواز  در 
مختلف  های  رسانه  در  اهواز  های  کاستی  نمایش  و 
آیا  که  است  این  من  پرسش  است.  مجازی  و  نوشتاری 
امنیتی،  آلودگی،  مشکالت  دیگر  وکالنشهرهای  شهرها 
اقتصادی، حاشیه نشینی، اجتماعی و غیره ندارند؟! بیایید 
ناخواسته در مورد اهواز و خوزستان  از سیاه نمایی های 
برجسته کردن  و  دامن زدن  به جای  بیایید  پرهیز کنیم. 
مشکالت، در جهت حل آنها کوشا باشیم و حرمت اهواز 

بین شهروندان   داریم و فرهنگ کار و تالش در  نگه  را 
را نهادینه کنیم.

تمام  نیمه  پروژه های  تکمیل  را سال  کتانباف سال 97 
شهرداری عنوان کرد و گفت: معارضین تاسیساتی و ملکی 
حال  در  زردشت  تقاطع  و  دغاغله  پل  تعریض  ی  پروژه 
بندر  شهید  سطحی  چند  تقاطع  در  است.  شدن  برطرف 
شدن  کند  باعث  مختلف  های  شکل  به  معارضین  انواع 
تقاطع  پروژه  پول،پیمانکار  تزریق  با  شدند.  پروژه  روند 
شهید بندر در چند جبهه مشغول فعالیت است و امیدواریم 

تا پایان سال یک محور اصلی آن زیر بار ترافیک برود.
وی تصریح کرد: پروژه های پل اتصال کوی والیت به 
کوی رمضان و تکمیل مسیر پل ششم از سمت باشگاه 
سازمان آب و برق که در دوره قبلی مسئولیتم کلنگ زنی 
شد، آخرین روزهای کاری خود را پشت سر می گذارد و تا 
پایان سال انجام می شود. پروژه های تقاطع غیرهمسطح 

امام شرقی نیز به تازگی شروع به کار کرده است. 
تسهیالت،  دریافت  در خصوص  داد:  ادامه  اهواز  شهردار 
نهایی  با  و  آغاز شده  بانک شهر  با  ای  مذاکرات سازنده 
پروژه های عمرانی  به  ای  ویژه  اعتباری  آن، خط  شدن 
قطار  خصوص  در  یابد.  می  اختصاص  اهواز  شهرداری 
جذب  حال  در  مجدد،  اندازی  راه  دلیل  به  نیز  شهری 

اعتبارات است.
استاندار  های  مساعدت  و  های  حمایت  از  پایان  در  وی 

خوزستان نیز تقدیر و تشکر کرد.

شهردار اهواز پیشنهاد داد :

بهره گیری ازخطوط ریلی اهواز جهت حمل و نقل درون شهری

منصور کتانباف خبر داد:  
اجرای الزامات همسطح سازی معابر در ساخت و سازها

پیام شهردار اهواز بمناسبت سال نو میالدی
»بسمه تعالی«

 فرارسیدن سال نو میالدی بر تمام مسیحیان  جهان، 
هموطنان و بویژه همشهریان  مسیحی مبارک باد.

بی تردید رسالت تمامی پیامبران الهی برقراری عدل،  
و گسترش صلح،  و نابودی ظلم در جهان بوده، عیسی 
مسیح )ع( نیز با پیام گسترش برابری و برادری میان 
انسانها به پیامبری مبعوث شد و بی تردید، امید به 
الهی  آوران  پیام  این  پیام  بیشتر  چه  هر  گسترش 

نویدبخش دنیایی معنوی و مترقی خواهد بود.
در جهانی که جنگ، تجاوز، فقر و بی عدالتی بیش 
از هر زمان دیگری عرصه را بر ملت ها تنگ کرده 
است، امیدوارم راه و نگاه این پیامبر مهربانی در تمام 
دنیا ادامه پیدا کند. از درگاه باریتعالی برای همگان 
از  سرشار  سالی  مسیحی   عزیز  هموطنان  بویژه 

موفقیت و شادکامی  آرزو می کنم.
امیدوارم در سال پیش رو و در پرتو الطاف آن یکتای 
بی همتا ملت ایران از هر دین و آیینی متحد و همدل 
در کنار هم  و در مسیر اعتالی سرزمین عزیزمان 

ایران اسالمی و مردمان سرافرازش گام برداریم.
 منصور کتانباف
شهردار اهواز
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خبر دبیر سرویس: فرزانه لیموچی

اخبار کالنشهرهاخبر کوتاه

 برگزاری دوره های مستمر آموزشی در مراکز
 فرهنگی تبریز

فرهنگی  معاون  شهریارنیوز: 
از  تبریز  شهرداری  اجتماعی 
مستمر  های  دوره  برگزاری 
فرهنگی  مراکز  در  آموزشی 
خوب  استقبال  و  شهرداری 
شهروندان از دوره های آموزشی 
فرهنگی  مراکز  تفریحی 
شهرداری تبریز در 9 ماه اول 

سالجاری خبر داد.
های  کالس  و  ها  :کارگاه  افزود  حمیدی   احمد  االسالم  حجت 
قرآنی،  مباحث  مانند  مختلف  100رشته  از  بیش  در  آموزشی 
انیمیشن،  تولید  نقاشی،  سرود،  عکاسی،  شهروندی،  مباحث 
بازهای  کامپیوتری،  بازی های  تجسمی،  هنرهای  خبرنگاری، 
سالمت،  و  بهداشت  مشاوره،  و  روانشناسی   ، وزشی  بومی-محلی، 
مراکز  در  اعتیاد  از  پیشگیري  و  زندگي  مهارتهاي  کارآفریني، 
که  هستند  جریان  در  سال   طول  در  تبریز  شهرداری  فرهنگی 
در نه ماه اول سالجاری  بیش از 2000 دوره وکارگاه آموزشی با 
رده های سنی  در  از شهروندان  نفر  از 100 هزار  بیش  شرکت   

مختلف برگزار شده است. 
های  دوره  این  برگزاری  از  هدف  حمیدی  احمد  االسالم  حجت 
آموزشی را آشنایی عالقه مندان به کارآفرینی و ایجاد زمینه های 
فعالیت  در  بانوان  بویژه  افراد  مشارکت  همچنین  و  فردی  اشتغال 
های اجتماعی و افزایش توانمندی های شهروندان در میزبانی بهتر 

و شایسته از گردشگران داخلی و خارجی عنوان کرد.
تمام  این دوره ها در  اینکه  بیان  با  حجت االسالم احمد حمیدی 
فرهنگی  130مرکز  در  افزود:  گفت:  می شوند؛  برگزار  سال  ایام 
فرهنگی،  آموزشی،  علمی،  100رشته ی  از  بیش  تبریز  شهرداری 
و...   ورزشی  تفریحی،  دستی،  صنایع   ، ،رسانه  گردشگری   ، هنری 
میزان  حداقل  باال،  آموزشی  کیفیت  با  اقشار  و  سنین  تمام  برای 

شهریه و به نحو مطلوب برگزار می شود.
وی با تاکید بر تقویت حس مشارکت و همیاری بین شهروندان و 
شهرداری گفت : طبق برنامه ریزی های انجام شده این معاونت به 
منظور معرفی فرهنگ شهروندی و آموزه های شهر نشینی در کنار 
تمامی آموزش های این مرکز، نسبت به معرفی فرهنگ شهروندی، 
فعالبت  بالعکس  و  قبال شهرداری  در  وظایف شهروندان  و  حقوق 

های متنوعی  در مراکز فرهنگی شهرداری انجام داده است. 
مختلف  های  کالس  در  نام  ثبت  حمیدی  احمد  االسالم  حجت 
و  عنوان  شهروندان  عموم  برای  را  شهرداری  فرهنگی  مراکز 
این  از  مندی  بهره  برای  توانند  می  شهروندان  کرد:  تصریح 
شهر  مختلف  نقاط  در  خود  محله  سراهای  فرهنگ  به  ها  دوره 

کنند.  مراجعه 
معاون فرهنگی- اجتماعی شهرداری تبریز بیان کرد: تالش ما این 
است که بتوانیم به سهم خودمان در غنی سازی اوقات فراغت به 
نتایج مطلوب دست یابیم به نحوي که این نتایج منجر به افزایش 
سطح آگاهي، دانش، اطالعات و آموزش عمومي شهروندان و جلب 

رضایت شهروندان شود.

دومین دوره آموزشی صندوق جهانی توسعه شهرها در 
مشهد برگزار می شود

همکاری های  گروه  رئیس 
تخصصی  علمی-  بین المللی 
برگزاری  از  مشهد  شهرداری 
دفتر  آموزشی  دوره  دومین 
جهانی  صندوق  آسیایی 
توسعه شهرها )FMDV( در 

این کالنشهر خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 

شهرداری مشهد مقدس، حمیدرضا اصفهانی زاده با اشاره به اهداف 
صندوق جهانی توسعه شهرها )FMDV( اظهار کرد: صندوق جهانی 
توسعه شهرها یک ابتکار مهم برای دولت های محلی و شهرداری ها 
است تا مهم ترین مسایل مالی خود را حل کنند و خدمات مطلوب 
اصلی   که هدف  مطلب  این  ذکر  با  ارائه دهند. وی   به شهروندان 
این صندوق، فراهم کردن نیازهای پروژه های شهری در سه حوزه 
است  اجرایی  خدمات  و  مالی  منابع  یافتن  مشاوره،  و  فن آوری 
شهرها  توسعه  جهانی  صندوق  آموزشی  دوره  دومین  داد:  ادامه 
خارجی:  سرمایه گذاری  و  »کالن شهرها  عنوان  با   )FMDV(
و  ارشد شهری  مدیران  از  با حضور جمعی  چالش ها«  و  فرصت ها 

اعضای شوراهای اسالمی کشور در مشهد برگزار می شود .
شهرداری  بین الملل  تخصصی  علمی-  همکاری های  گروه  رئیس 
مشهد افزود: در پایان دوره از سوی دفتر انستیتو آموزش متروپلیس 

در مشهد به شرکت کنندگان گواهی آموزشی اعطاء می شود.
سرفصل های  مهم ترین  درخصوص  ادامه  در  اصفهانی زاده 
سازمان  از  عالی رتبه  کارشناسان  کمک  با  که  دوره  این  آموزشی 
ایران برگزار می شود،  سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 
آن،  ضوابط  و  ایران  در  خارجی  سرمایه گذاری  فرآیند  کرد:  بیان 
روش های مشارکتی و فاینانس، آمادگی شهرها و شهرداری ها برای 
داخلی  نمونه های  توضیح  با  موردپژوهی  خارجی،  سرمایه پذیری 
روز  دو  این  طی  آموزشی  برنامه های  و  سرفصل ها  مهم ترین  از 
خواهد بود. شایان ذکر است؛ دفتر آسیایی صندوق جهانی توسعه 
افتتاح شد و هم اکنون  ایران، مهرماه 1391 در مشهد  شهرها در 
در چارچوب معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 

مشهد فعالیت می کند.

رشت میزبان اجالس سرمایه گذاری 
با حضور  اجالس سرمایه گذاری 
میزبانی  به  استان  مرکز   14
شهرداری رشت برگزار می شود. 

 به گزارش اداره اطالع رسانی 
بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت 
الملل شهرداری رشت، شهردار 
با  با اعالم این مطلب و  رشت 
تاکید بر ضرورت تامین منافع 
اگر  گفت:  گذاران  سرمایه 

شرایطی فراهم نباشد نمی توان انتظار ورود سرمایه گذاران را داشت.
برندسازی  اجالس  این  برگزاری  کرد:  تصریح  نصرتی  مسعود  دکتر 

خوبی برای جلب نظر سرمایه گذاران و افکارعمومی است.
گذاری  سرمایه  به  نگاه  تواند  می  اجالس  این  اینکه  بیان  با  وی 
کرده  ورود  گذار  سرمایه  چندین  افزود:  دهد  تغییر  را  رشت  در 
اند و منتظریم با همراهی برخی از اعضای شورای شهر از پروژه 
کنیم  بازدید  تهران  در  گذاران  سرمایه  این  گذاری  سرمایه  های 
قرارداد صورت گیرد. وی همچنین  بیشتری عقد  قلب  قوت  با  تا 
سرمایه  ورود  برای  الزم  شرایط  ایجاد  و  بیشتر  همدلی  خواستار 

گذاران شد.

توزیع بسته های آموزشی سازمان مدیریت پسماند در مدارس شهر اهواز
بسته های آموزشی سازمان مدیریت پسماند در مدارس شهر اهواز توزیع شد.

کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز با حضور دردو مدرسه مقطع ابتدایی پسرانه در مناطق 7و4 
شهر اهواز به آموزش اصول اولیه مدیریت پسماندومحیط زیست پرداختند.

معارفه مدیر جدید منطقه هفت
کتانباف  منصور  سوی  از  حکمی  طی 
به عنوان  ارشادی  اهواز، رضا  شهردار 
مدیر شهرداری منطقه هفت منصوب 
اهواز،  شهردار  کتانباف  حکم  با  شد. 
ارسالن شهنی  جای  به  ارشادی  رضا 
به عنوان مدیر شهرداری منطقه هفت 
اهواز منصوب و از زحمات شهنی مدیر 
پیشین این منطقه تقدیر و تجلیل شد. 
در حکم کتانباف خطاب به ارشادی آمده است، امیدوارم با اتکال به درگاه 
خداوند و با استفاده بهینه از امکانات موجود در جهت خدمت به مردم اهواز  
موفق و سربلند باشید. در این جلسه همچنین شهردار اهواز ضمن تقدیر و 
تشکر از زحمات ارسالن شهنی در مدت زمان خدمت وی، افراسیاب حبیبی 

را نیز به عنوان قائم مقام شهرداری این منطقه منصوب کرد.

انتصاب جدید در شهرداری اهواز
منصورکتانباف  سوی  از  حکمی   طی 
به  اهواز، ذبیح اهلل خدامرادی  شهردار 
هشت  منطقه  شهرداری  مدیر  سمت 

منصوب شد.
به  خطاب  شهرداراهواز  حکم  در 
سوابق  به  نظر  است:  آمده  خدامرادی 
و تجارب ارزنده جنابعالی و به موجب 
شهرداری  مدیر  سمت  به  حکم  این 
منطقه هشت منصوب می شوید،امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال 
موفق و سربلند باشید. همچنین در حکمی جداگانه آرش در نیز به سمت 
خدامرادی  است،  گفتنی  شد.  منصوب  منطقه هشت  شهرداری  مقام  قائم 

پیش از این مدیریت بودجه شهرداری منطقه سه را برعهده داشت.

 آمادگی شهرداری اهواز برای امدادرسانی
 در بحران های پس از زلزله

شهردار اهواز در جلسه شورای مدیریت بحران از آمادگی شهرداری اهواز 
برای امدادرسانی در بحران های پس از زلزله خبر داد. 

کتانباف گفت: با توجه به بعد مسافت ، کمک رسانی به منطقه 1۸ تهران 
با  بعد از 7۲ ساعت از وقوع زلزله پیش بینی شده است.وی اظهار کرد: 
با وجود  و  برای منطقه 1۸ تهران  استان خوزستان  به معین شدن  توجه 
کمک  زمان  بهترین  اینکه  به  توجه  با  و  تهران  تا  فاصله  کیلومتر  هزار 
رسانی به زلزله زده ها 7۲ ساعت اول وقوع آن می باشد، کمک رسانی 
خوزستان برای بعد از 7۲ ساعت اولیه پیش بینی شده است و این مربوط 

به زمان پس از بحران است.
شهردار اهواز  ادامه داد: مجموعه بحرانی در شهر تهران و استان های معین 
قم، اصفهان و سمنان در نزدیکی تهران است و اگر زلزله 7/۶ رخ دهد، 

استان های هم جوار تهران هم دچار لرزش خواهند شد.
باید   کنیم  اجرایی  را  برآورد  این  بخواهیم  اگر  افزود:  کتانباف  منصور 
ظرفیت های استان را به سمت و سویی سوق دهیم تا امکانات آن تامین 
شود، ساماندهی کردن امکانات نیاز به مدیریت دقیقی دارد تا به موقع به 
منطقه 1۸ تهران اعزام شوند. وی از مسئوالن ذیربط خواست تا ۸ قطعه 
را  بحران  مدیریت  منظوره  چند  سالن های  ساخت  برای  نیاز  مورد  زمین 
در اختیار شهرداری اهواز قرار دهند تا با برنامه ریزی های صورت گرفته 
این کار انجام شود.شهردار اهواز در پایان گفت: مجموعه شهرداری سعی 
اداری خود را به نحو  انسانی و  خواهد کرد در این تقسیم بندی وظایف 

مطلوب اجرا کند. 

بازگشایی پارک شهربازی پادادشهر پس از پنج ماه تعطیلی
از  پس  پادادشهر  شهربازی  پارک 
رییس  حضور  با  تعطیلی  ماه  پنج 
اهواز،  شهر  اسالمی  شورای 
فضای  و  پارکها  سازمان  مدیرعامل 
مدیران  از  جمعی  و  شهرداری  سبز 

بازگشایی شد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
تعطیلی  از  ماه  پنج  گذشت  از  بعد  گفت:  این خصوص  در  سبز شهرداری 
پارک شهربازی پادادشهر جهت بروز رسانی سیستم برق این پارک،دستور 
بازگشایی آن از سوی گراوند معاون دادستان عمومی و انقالب شهرستان 

اهواز صادرشد.
حمیدامیری فرد ضمن تقدیر و تشکر از شهردار اهواز جهت پیگیرهای الزم 
زمینه  این  در  را  کتانباف  نباید کمک های  بی شک  افزود:  زمینه  این  در 
بازدید کرده و  پارک  از  انتصاب چندین مرتبه  از زمان  نادیده گرفت. وی 

روزانه پیگیر اتمام پروژه تعمیرات و بازگشایی مجدد پارک پاداشهر بود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز همچنین با اشاره به اقدامات 
با  جدید  برق  اتاق  احداث  کرد:  تصریح  پارک،  این  در  گرفته  صورت 
برق، نصب حفاظ های  تابلوهای  ترانس،  دنیا، نصب  بروز  سیستم های 
پوش،  کف  نصب  گودبرداری،  حفاری،  کشی،  سیم  برق،  تابلوهای 
روشنایی و رنگ آمیزی از جمله اقدامات انجام شده در این پارک بود. 
های  اولویت  از  شهروندان  آسایش  و  امنیت  کرد:  خاطرنشان  فرد  امیری 
مدیران شهرداری است و در این راستا تصمیم گرفته شد تا سیستم برق 
بود،  شده  فرسوده  سال  چندین  گذشت  با  که  پادادشهر  شهربازی  پارک 
بازسازی و بروز رسانی شود. وی در پایان از اهتمام ویژه دستگاه قضایی 

استان نسبت به این موضوع قدردانی کرد. 

گام بلند سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
در خدمت رساني به مردم

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل 
کشاورزی   های  فرآورده  و  شهری 
جدید  رویکرد  گفت:  اهواز  شهرداري 
جهادي  رساني  خدمت  سازمان  این 
به شهروندان مبتني بر تاکید شهردار 
اهواز بر سیاست محله محوري است.

بر  کرد:  خاطرنشان  ترهنده  فرزین 
شهروندان  همه  دسترس  در  الزم  تاسیسات  باید  سیاست،  این  اساس 
ساکن در محالت مختلف شهر اهواز قرار گیرد تا ضمن جلوگیري از ایجاد 
بتواند در کوتاه ترین زمان  تراکم در هسته مرکزي شهر، هر شهروندي 
ممکن مایحتاج روزانه خود را در سالمت و با هزینه مناسب دریافت کند.

 وی به عملکرد سه ماه گذشته این سازمان در خدمت رساني به شهروندان 
اشاره کرد و گفت: بهبود وضعیت میدان الغدیر، برنامه ریزي براي ایجاد 
بازارچه هاي محلي و  میدان جدید و توسعه میدان قدیم، رفع اشکاالت 
ساماندهي کیوسک ها بخشي از تالش هاي شبانه روزي سازمان است.

ترهنده گفت: ساماندهي دستفروشان در محالت و مناطق مختلف از اولویت 
هاي اجرایي سازمان محسوب مي شود و در همین زمینه بازارچه خیابان 
گل بهار منطقه پردیس با ظرفیت ۶٠ غرفه آماده استفاده و بهره برداري 
دستفروشان این منطقه است که مي تواند نقش مهمي در ایجاد نظم و رفع 
مناظر ناهنجار در منطقه و نهایتا کسب رضایتمندي عمومي را بدنبال داشته 
از خواسته ها و  پایان اعالم کرد: آمادگي داریم  باشد.  فرزین ترهنده در 

پیشنهادات شهروندان براي ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده استفاده کنیم.

شهردار اهواز در نشست هم اندیشی با رسانه ها : 

رسانه ها آینه تمام نمای 
جامعه هستند

نشست هم اندیشی منصور کتانباف شهردار اهواز 
با اصحاب رسانه با هدف بررسی مشکالت شهر 
از  رفت  برون  جهت  کارهایی  راه  ارائه  و  اهواز 

مشکالت کنونی برگزار شد.
مدیر کل  کاکش  حاتمی  نشست  این  ابتدای  در 
ارتباطات و امور بین الملل ضمن عرض خیرمقدم 
مجموعه  گفت:  مطبوعات  و  رسانه  اصحاب  به 
شهر از عناصر مختلفی شکل گرفته، شهر بعنوان 
یک موجود زنده و پویاست و مطبوعات به مثابه 
رگهای این شهر هستند که می توانند بین تمام 

اجزای آن ارتباط برقرار کنند. 
اصلی  رکن  ها  رسانه  که  نکته  این  ذکر  با  وی 
شوند،  می  محسوب  جامعه  هر  رشد  و  توسعه 
نگاه  دارای  اهواز  شهردار  خوشبختانه  افزود: 
تعاملی با رسانه هاست و اعتقاد وی بر این است 

که رسانه ها باید در انتشار اخبار آزاد باشند.
حاتمی کاکش در خصوص انعکاس گسترده اخبار 
شهرداری در تمامی حوزه ها عنوان کرد: اعتقاد 
وظیفه  عمومی  روابط  بعنوان  که  است  این  من 
های  حوزه  تمام  در  را  شهرداری  اخبار  داریم 
مربوطه به اطالع مردم برسانیم که اگر این نقش 
را به خوبی ایفا کنیم، سرمایه اجتماعی و اعتماد 
به شهرداری افزایش پیدا می کند و در نتیجه آن 
شهروندان بیش از پیش خود را در زمینه حفظ و 
و  دانند  می  سهیم  و  مسئول  شهر  از  نگهداری 

حاصل آن شهری توسعه یافته است.
در ادامه این نشست اصحاب رسانه در خصوص 
را  پرسشهایی  موجود  مشکالت  و  شهر  وضعیت 
سواالت  به  نوبت  به  شهردار  که  کردند  مطرح 
در  نیز  کتانباف  منصور  داد.   پاسخ  شده  مطرح 
اهواز و  به عنوان شهردار  این نشست گفت: من 
سخنان  شنیدن  نیازمند  شهرداری  ی  مجموعه 
رسانه ها به مثابه آینه ی تمام نمای جامعه هستیم 
تا با دریافت رهنمودها و نظرات آنان، بتوانیم در 
و  شهروندان  زندگی  کیفیت  سطح  ارتقاء  جهت 

توسعه شهر سازنده تر و آگاهانه تر گام برداریم.
یک  عنوان  به  ها  شهرداری  رسالت  افزود:  وی 
به  رسانی  خدمت  غیردولتی  عمومی  سازمان 
آحاد شهروندان در حوزه های مختلف اجتماعی، 
کیفیت  ...است،  و  کالبدی  موضوعات  فرهنگی، 
امیدوارم  و  است  خاص  و  متفاوت  خدمات  این 
از نظرات سازنده رسانه ها، خادم  با بهره گیری 

خوبی برای مردم اهواز باشیم.
موجود  شرایط  تبیین  در  اهواز  شهردار  ادامه  در 
موجب  به  شهرداری  داشت:  اظهار  شهرداری 
نهادی  و  غیردولتی  عمومی  سازمانی  قانون، 

باید بدون کمک  درآمدی و هزینه ای است که 
قانونی  مبادی  از  درآمدزایی  با  دولت،  از  گرفتن 
ضمن تامین هزینه های خود، به اداره و توسعه 
ی شهر بپردازد شهرداری نیز به دلیل همین منع 
قانونی تاکنون جهت اداره ی شهر،ریالی از دولت 
دولتی صرفًا  های  و کمک  است  نکرده  دریافت 
محدود به چند پروژه عمرانی خاص و کالن بوده 

که آن نیز تابع شرایط خاصی است.
از محل  اداره ی شهر  نکته که  این  با ذکر  وی 
خاطرنشان  گیرد،  می  صورت  عوارض  پرداخت 
کرد: در دوره ای تجمیع عوارض به عنوان مالیات 
ارزش افزوده انجام شد و براساس آن مقرر گردید 
و  یابد  انتقال  خزانه  به  شده  اخذ  افزوده  ارزش 
پرداخت شود  ها  به شهرداری  نیز  آن  از  بخشی 
و این درحالیست که قانون به شکلی تعریف شده 
که شهرداری ها از سهم واقعی خود از این درآمد 
بسنده  خود  دریافتی  به  صرفا  و  ندارند  اطالعی 
می کنند. هر چند در استان ما، مسئولین دولتی 
و  شهرداری  حق  پرداخت  به  ای  ویژه  اهتمام 

همکاری خوبی در این زمینه دارند.
عوارض  شامل  عوارض  دیگر  بخش  افزود:  وی 
پسماند   خدمات،  بهای  نوسازی،  پیشه،  و  کسب 
پروانه ساخت و ساز و...است که جمع این موارد 
را  شهر  توسعه  و  اداره  برای  شهرداری  درآمد 
تشکیل می دهد. ما پس از پنج سال فیش های 
انبوه  صورت  به  را  نوسازی  و  پسماند  عوارض 
فهیم  شهروندان  امیدواریم  و  کنیم  می  توزیع 
اهوازی از این طرح استقبال کنند. مبلغ این فیش 
معادل هزینه شارژ یک سال آپارتمان است. شهر 

با همین عوارض اداره می شود.
درآمدهای  از  بسیاری  تحقق  عدم  اهواز  شهردار 
توسعه  مهم  دالیل  از  یکی  را  شهرداری  قانونی 
نیافتگی کنونی شهر با ذکر مصادیقی بیان کرد و 
اظهار داشت: در موضوع عوارض حاصل از جرایم 
رانندگی، سال گذشته سهم شهرداری  راهنمایی 
تاکنون فقط 3  بوده که  اهواز 3٠ میلیارد تومان 

میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
استانی  دولتی  مدیران  از  بارها  افزود:  کتانباف 
خواسته ام که در هنگام دریافت بودجه از مرکز، 
ببینند.  را  شهرداری  قانونی  عوارض  سهم  حتمًا 
قانونی  عوارض  ها،  دستگاه  از  برخی  متاسفانه 

نظر  در  خود  های  پروژه  برآورد  در  را  شهرداری 
زیر  از  به شکل های مختلف  بعداً  و  نمی گیرند 
قانونی شانه خالی می کنند و  این مسئولیت  بار 
نمی دانند که با این کار، ناخواسته چه زیانی را به 
شهری که درآن زندگی می کنند وارد می سازند.

وی همچنین مشکالت کنونی شهر را یادآور شد 
و گفت: آیا مدیرانی که این کار را می کنند می 
میلیون و 3٠٠ هزار  از جمعیت حدود یک  دانند 
نفری اهواز، حدود 35٠ هزار نفر از مردم که غالبًا 
کارکنان ادارات دولتی هستند از امکانات اولیه ای 
نظیرآسفالت، بازارچه، درمانگاه، مدرسه و... بهره 
مند نیستند؟! ما به وضعیت و مشکالت دولت آگاه 
هستیم و همواره با دستگاههای مختلف بیش از 
وظایف خود تعامل و همکاری کرده و می کنیم 
نمی  قانون  اجرای  جز  چیزی  موضوع  این  در  و 
داده  الزم  همکاری  قول  زمینه  این  در  خواهیم. 
شده است و امیدواریم با پیگیری مدیریت ارشد 

استان، این مشکل برطرف شود.
درآمدی شهرداری  به وضعیت  ادامه  در  کتانباف 
اهواز اشاره کرد و گفت: در بهترین حالت ممکن، 
درآمد شهرداری ۶4٠ میلیارد تومان بوده که 13٠ 
مانده  باقی  مبلغ  از  و  میلیارد آن غیرنقدی است 

15٠ میلیارد تومان فقط صرف پسماند و فضای 
و  جاری  های  هزینه  صرف  هم  مابقی  و  سبز 
دستمزد می شود. پس توجه کنید که این عوارض 

چه نقش حیاتی در اداره ی شهر دارند.

جهت  خود  های  برنامه  ی  درباره  اهواز  شهردار 
نیزگفت:  توسعه ی شهر  برای  مالی  منابع  تامین 
برای تامین حداقل نیازهای شهر در طی این چهار 
سال به 5 هزار میلیارد تومان نیازداریم که منابع آن 
را تسهیالت بانکی، مشارکت بخش خصوصی و 
فروش اموال وامالک تعریف کرده ایم و در این 

میان حضور سرمایه گزاران، نقش ویژه ای دارد.
خوزستان  مردم  حق  گری  مطالبه  داد:  ادامه  وی 
است، اما باید در بیان کاستی ها و معضالت مراقب 
رفتار و گفتار خود باشیم. همه ی شهرهای ایران با 

موضوع آلودگی هوا مواجه هستند )هر چند خوزستان 
با مشکل ریزگردها نیز روبرو است( اما تاکید کردن 
بر آلوده ترین شهر جهان، چه سودی جز تخریب 
چهره ی اهواز و خوزستان دارد؟! وقتی بر معضالت 
برای  رغبتی  چه  دیگر  کنیم  می  تاکید  شهرمان 
سرمایه گذار باقی می ماند؟! نباید سرمایه های پر 
انکار کنیم، ما داشته های بسیاری  افتخار خود را 

داریم و باید به اهواز و خوزستان افتخار کنیم.
مسئولیت  کلیدی  نقش  به  همچنین  کتانباف 
اجتماعی آحاد جامعه در رشد و توسعه شهرها اشاره 
و تصریح کرد: ما به عنوان شهرداری و مردم به 
عنوان شهروندان وظایف فردی و اجتماعی داریم 

که باید خود را مکلف به پایبندی به آن بدانیم.
شهردار اهواز در خصوص برنامه های شهرداری 
اقدامات  و  ها  برنامه  این  کرد:  اذعان  نیز  اهواز 
به  الزام  نخست  بخش  است؛  بخش  دو  شامل 
انجام تعهدات و تکمیل برنامه ها و پروژه های 

مصوب شورا و شهردار قبل که به تصویب مراجع 
بخواهیم  اگر  که  است  بدیهی  و  رسیده  قانونی 
تغییراتی را ایجاد کنیم با ارائه الیحه به شورای 
اسالمی شهر این کار انجام می شود و اکنون نیز 
تغییراتی را در قالب لوایح به شورای اسالمی شهر 

ارسال کرده ایم . همچنین در تالش هستیم باند 
شرقی غربی تقاطع چند سطحی شهید بندر را تا 

پایان سال تکمیل کنیم.
وی ادامه داد: بخش دوم شامل برنامه های آتی 
است که در حال تدوین برنامه ها و طرح های سال 
97 هستیم که این برنامه باید در راستای درآمدها، 
بلند مدت شهرداری و  افق های  و  اندازها  چشم 
برنامه های باالدستی باشد.دانشگاه شهید چمران 
نیز مشغول آماده سازی برنامه 5 ساله است که در 
تالش هستیم طبق این برنامه بلند مدت، اقدامات 

و طرح های خود را انجام دهیم.
کتانباف با ذکر این نکته که در سال آینده به شرط 
تامین منابع، پروژه های نیمه تمام، تکمیل     می 
شوند، ادامه داد: مقدمات انجام پروژه ساماندهی 
و  حمیدیه  شیبان،  سمت  از  اهواز  ورودی  سه 
خرمشهر در حال انجام است و این پروژه ها در 
سال 97 طی یک برنامه ی زمان بندی دو ساله 
انجام می شود و مدت زمان دو سال جهت اجرای 
پروژه به دلیل وجود تاسیسات، معارضین و هزینه 

های باالی پروژه است.
مناسب  پتانسیل  به  همچنین  اهواز  شهردار 
رودخانه کارون جهت توسعه ی اهواز اشاره کرد 
و  نیرو  وزارت  کارون،  رودخانه  متولی  گفت:  و 

سازمان آب و برق است و ما اجازه دخل و تصرف 
در آن را نداریم.در مقاطعی برای ساحل سازی ها 
قصد  دوره  این  در  و  شدیم  مشکالتی  دچار  نیز 
شرکت  با  تعامل  با  را  سازی  ساحل  روند  داریم 
نفت و ارتش از سمت شرق تا زرگان و از سمت 
دیگر تا کوت عبداله تکمیل کنیم. مقدمات الزم 
همکاری  قول  نیز  دولت  و  بوده  انجام  حال  در 
جهت تامین منابع را به ما داده است. ضمن آنکه 
باید از جنبه های مختلف، پارک ها بویژه پارک 
های ساحلی را مدیریت کنیم تا تفرجگاه مناسبی 

برای خانواده ها مهیا شود.
را  خود  فرهنگی  رویکرد  مهمترین  اهواز  شهردار 
تمرکز بر آموزش های شهروندی اعالم کرد و گفت: 
اداره و توسعه ی شهر بدون مشارکت شهروندان 
امکان پذیر نیست،باید ترتیبی اتخاذ گردد تا مردم 
از حقوق و وظایف شهروندی خود آگاه شوند و در 
پیشرفت  برای  بلندی  گام  امر  این  تحقق  صورت 
اهواز برداشته ایم. زیرساخت های این طرح نیز در 
حال آماده سازی است؛ سه سرای محله نیز تا پایان 
سال و سه سرای محله تا نیمه اول سال آینده به 
بهره برداری می رسند.در این سرای محالت 14 

مورد خدمت رسانی به شهروندان انجام می شود.
شهرداری  های  فضاسازی  به  همچنین  وی 
اشاره  شهر  سطح  در  مختلف  های  مناسبت  در 
می  ابالغ  شهرداری  به  موارد  این  گفت:  و  کرد 
قانونی  ی  وظیفه  اقدامات  این  شوند،گرچه 
دینی،  وظیفه  حکم  به  ولی  نیست،  شهرداری 
ملی و شرعی خود نمی توانیم بی تفاوت باشیم 
به  باید  نیز  این زمینه ها  ارگانهای مسئول در  و 
مسئولیت  این  و  کنند  عمل  خود  ذاتی  وظایف 

صرفًا به دوش شهرداری نباشد.
از  را  شهری  واحد  مدیریت  نبود  منصورکتانباف 
خاطرنشان  و  برشمرد  حوزه  این  مهم  معضالت 
کرد: قانون گذار مسئولیتهای متعددی را به عهده 
ی شهرداری ها گذاشته است، اما به تناسب آن 
باید درآمدهای پایدار و اختیارات الزم نیز به این 
نهاد اعطا می شد که هنوز این امر محقق نشده 
واحد  مدیریت  الیحه  زمینه  این  در  البته  است. 
مجلس  به  اسالمی  شورای  مجلس  در  شهری 

ارائه شده است.
وی ادامه داد: تا استقرار مدیریت واحد شهری می 
توانیم در کوتاه مدت مدیریت هماهنگ شهری را 
ایجاد کنیم که با این رویه بسیاری از ناهماهنگی ها 
که ریشه بسیاری از مشکالت شهری است، از بین 

می رود. خوشبختانه مدیریت عالی استان و استاندار 
خوزستان اهتمام ویژه ای به این موضوع دارند.

را  شهرداری  ساختار  در  تغییر  منصورکتانباف، 
امری الزم دانست و اظهار داشت: تحقق این امر 
ضروری است و قصد داریم ناحیه محوری را در 
سیستم شهرداری اجرا کنیم و مدیریت نواحی را 
به افراد مجرب و تحصیلکرده بسپاریم. این افراد 
قطعًا آموزش های الزم را می بینند و از شهرهای 
موفق بازدید می کنند و از دل این مدیران نواحی 

مدیران مجربی بیرون خواهد آمد. 
وی ادامه داد: ساختار نواحی در شهرداری تهران 
با ساختار نواحی در شهرداری اهواز متفاوت است، 
در تهران ناحیه های موفق نمونه یک شهرداری 
کوچک در ناحیه است که خدمات مختلف را ارائه 
می دهد، ولی در ساختار موجود شهرداری اهواز، 
نواحی صرفًا ویژه خدمات شهری و فضای سبز 
طریق  از  آن  اصالح  برای  و  است  شده  تعریف 

وزارت کشور اقدام خواهیم کرد. 
شهری  قطار  پروژه  خصوص  در  اهواز  شهردار 
  ۸5 سال  از  اهواز  شهری  قطار  پروژه  نیزگفت: 
در  و  شد  آغاز  دالر  میلیون   7٠٠ اولیه  برآورد  با 
ابتدا قرار بود منابع مالی از طریق فاینانس تامین 
امر  این  ظالمانه،  های  تحریم  دلیل  به  که  شود 
میسر نشد، اما اکنون که تحریم ها برداشته شده 
و  است  نشده  برطرف  فاینانس  ورود  موانع  نیز 
الزم  های  تضمین  اند  نتوانسته  داخلی  بانکهای 

را در این خصوص فراهم کنند.
ادامه داد: طول کل پروژه قطار شهری ۲3  وی 
کیلومتر است که تاکنون 11 کیلومتر آن ساخته 
شده و 5٠٠ میلیارد تومان نیز هزینه شده است. 
 3٠٠ حدود  مبلغ  به  مشارکت  اوراق  فروش  اگر 
محقق  دولتی  های  کمک  نیز  و  تومان  میلیارد 
احتماال  شود،  تزریق  پروژه  به  نقدینگی  و  شود 
که  پروژه  نخست  فاز  ماهه  برنامه 1۸  طی یک 
می  برداری  بهره  به  است  ایستگاه  شش  شامل 
شده  فعال  توقف  سال  یک  از  پس  پروژه  رسد. 
و دستگاه TBM به سمت مسجد آذربایجانی ها 
حرکت   می کند. کتانباف همچنین در خصوص 
استقرار چند نیوجرسی در نقاط مختلف اشاره کرد 
برخی  در  داده شده  قرار  های  نیوجرسی  وگفت: 
بلکه  نیست،  عوارض  پرداخت  عدم  بدلیل  نقاط 
به دلیل مشکالت ایمنی ساختمان هاست، اینها 
همچون  فجایعی  تکرار  جلوگیری  برای  همه 
برای وصول مطالبات  پالسکو است.  شهرداری 

قانونی خود از نیوجرسی استفاده نخواهد کرد.
دغدغه  رسانه،  اصحاب  دیدار  این  در  همچنین 
های خود را در حوزه های مختلف شهری بیان 
و راهکارهایی نیز در این خصوص ارائه کردند.  

 ما به عنوان شهرداری و مردم به عنوان شهروندان 
وظایف فردی و اجتماعی داریم  که باید خود را مکلف

به پایبندی به آن بدانیم
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نگاه نگاه  مؤلفه های برنامه ریزی تبلیغات شهرینگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاه
و  عوامل  باید  شهری  تبلیغات  برای  ریزی  برنامه  هدف  با  درمطالعه   
ریزی  برنامه  یک  چه  آن  درحقیقت  داد.  قرار  توجه  مورد  را  فاکتورهایی 
مدون و جامع برای تبلیغات محیطی نامیده می شود مشتمل بر فاکتورهایی 

است که در ذیل به آنها می پردازیم.
1. مبانی تبلیغات:  یک محقق و برنامه ریز برای تدوین یک بسته جامع 

تبلیغاتی فاکتورهای ذیل را مورد توجه قرار می دهد:
مفهوم تبلیغات، سیر تحول تبلیغات، اهداف تبلیغات، دسته بندی های تبلیغات، 
محتوای تبلیغات، مواد تبلیغاتی تبلیغات متحرک، مخاطب شناسی در تبلیغات، 
فرآیند پروژه تبلیغاتی. تکنیک های ارزیابی یک پروژه تبلیغاتی پس از احصاء 
موارد پیش گفته موضوع رنگ در تبلیغات از موارد مهم تدوین بسته تبلیغاتی 

است و دراین بخش موارد ذیل باید مورد توجه قرار گیرد:
- رنگ در تبلیغات    - اهمیت رنگ درتبلیغات محیطی

- رنگ در بین تمدن ها و ملل    - رنگ های اصلی
- رنگ های ثانوی   - رنگ های ثالثیه
- رنگ های مکمل   - رنگ های سرد

- رنگ های گرم      - هارمونی و هماهنگی رنگ ها
- کنتراست در بین رنگ ها و طرح های گرافیک محیطی

- رابطه رنگ و فرم   - رنگ و فضای پرسکتیو
- روان شناسی رنگ ها  - تأثیرات فیزیولوژیک رنگ بر شهروندان.

2- تأثیر تبلیغات محیطی بر شهرها :
 در این بخش محقق و برنامه ریز تبلیغات محیطی را در بستر تعامل و اثر

گذاری بر اقتصاد شهری مورد مطالعه قرار می دهد و فاکتورهای ذیل را 
مورد کنکاش علمی قرار می دهد:

- تبلیغات محیطی و اقتصاد شهری
- تبلیغات محیطی و فرهنگ شهروندی

- تبلیغات محیطی و سیما و منظر شهری
3- شناخت فضاها و ابزارهای تبلیغات شهری:

 ) وضع موجود( دراین بخش تالش می شود تا فضاها و ابزارهای تبلیغات 
شهری بر اساس واقعیات و امکانات موجود مورد توجه قرار گیرد:

- بیلبورد                  - پرتابل های تبلیغاتی
- فضای تبلیغی عرشه پل عابر پیاده و سواره

- استندهای تبلیغاتی   - تابلوهای تبلیغاتی بام ساختمان
- نما آگهی              - بدنه تبلیغاتی مبلمان شهری

- پالکارد تبلیغاتی      - تابلوهای اصناف شهری
- تابلوهای راهنمای شهری   - جداره ها و بدنه های شهری

- فضای تبلیغات کف پیاده رو - داربست های تبلیغاتی
- ماکت های تبلیغاتی           - نمایشگرهای شهری

- تلویزیون های پارکی          - تلویزیون های شهری
- موبایل تلویزیون                   - لیزرهای تبلیغاتی

- پروژکتورهای پرتو افکن تصویری  - بالن های تبلیغاتی
- بدنه اتومبیل ها                        - بیلبوردهای متحرک

- تابلوهای اسکرولینگ

4- مطالعات و تحقیقات پایه در برنامه ریزی تبلیغاتی محیطی 
) شهری( :

 * مطالعات اقتصاد شهری:
- فاکتورها و مکانیزم قیمت گذاری فضاهای تبلیغاتی

- بودجه خانوارهای شهری و تبلیغات محیطی
- مطالعات اقتصاد شهری ) نرخ اشتغال، نرخ بیکاری، بخش های اقتصادی، 
معدن، کارگاه صنعتی، پروانه های ساختمانی، اجاره بهای مسکن، کارگاه 
های عمده فروشی، ارتباطات، درآمد خانوار، شاخص بهای کاال و خدمات، 

سهم استان درمحصول ناخالص داخلی(
- منطقه ویژه ی شهری و بورس کاال
* مطالعات اجتماعی و فرهنگی:

 1- مطالعات فاکتورهای جمعیتی در ارتباط با تبلیغات محیطی ) جمعیت استان، 
سن، جنس، هرم سنی استان، گروه های سنی، میزان با سوادی، ادیان و...(

* مطالعات ترافیکی:
سلسله مراتب معابر، مکان یابی ها، رابطه سطح تابلو با معبر

* مطالعات شهرسازی:
بصری  دید  شهری،  فضای  شدن  مسدود  شهری،  مبلمان  تراکم   -
شهروندان، هنرهای شهری، آلودگی بصری در سیمای شهر، نور تابلوها، 
در  گذار  تأثیر  فاکتورهای  تبلیغاتی،  فضاهای  نگهداری  تلویزیون،  صدای 
ملی،  هنر  با  تابلو  تناسب  و  و محل، هماهنگی  تابلو  اندازه  سیمای شهر، 

وندالیزم، ترافیک سواره و پیاده
* مطالعات حقوقی پیرامون تبلیغات محیطی:

- نحوه مالکیت فضاهای تبلیغی     - حقوق شهروندان
- حذف فضاهای غیر مجاز شهری از سطح شهر

- مجتمع ها و تبلیغات محیطی     - ارتباط مجوز تابلو با پروانه شهرسازی
- رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی

- نقش سایر نهادها و ارگان ها در تبلیغات محیطی ) غیراز شهرداری(
- مکانیزم جذب پیمانکاران و بهره برداران تبلیغاتی

5 - اصول و ضوابط فنی و زیبایی شناختی حاکم بر فضاهای 
تبلیغات محیطی:

- بیلبورد                           - پرتابل های تبلیغاتی
- فضای تبلیغی عرشه پل عابر پیاده و سواره

- استندهای تبلیغاتی             - تابلوهای تبلیغاتی بام ساختمان
- نما آگهی                        - بدنه تبلیغاتی مبلمان شهری

- پالکارد تبلیغاتی                - تابلوی اصناف شهری
- تابلوهای راهنمای شهری     - جداره ها و بدنه های شهری

- فضای تبلیغات کف پیاده رو  - داربست های تبلیغاتی
- ماکت های تبلیغاتی            - نمایشگرهای شهری

- تلویزیون های پارکی           - تلویزیون های شهری
- موبایل تلویزیون                - لیزرهای تبلیغاتی

- پروژکتورهای پرتوافکن تصویری
- بالن های تبلیغاتی               - بدنه اتومبیل ها

- بیلبوردهای متحرک             - تابلوهای اسکرولینگ

6- مطالعات پایه شهر و استان
1- موقعیت جغرافیایی شهر و استان

2- عناصر اقلیمی در ارتباط با تبلیغات محیطی ) بارش، روزهای آفتابی،
حداقل و حداکثر دما، باد، موقعیت جغرافیایی

2- مطالعات فاکتورهای جمعیتی در ارتباط با تبلیغات محیطی
3-  جمعیت استان، سن، جنس، هرم سنی استان، گروه های سنی، میزان 

با سوادی ، ادیان و...
4- نیروی انسانی و مقایسه جمعیتی کالن شهرها و جایگاه استان

5- اقتصاد شهری ) نرخ اشتغال، نرخ بیکاری، بخش های اقتصادی، معدن، 
های  کارگاه  مسکن،  بهای  اجاره  ساختمانی،  های  پروانه  کارگاه صنعتی، 
عمده فروشی، ارتباطات، تعاونی اعتبار، درآمد خانوار، شاخص بهای کاال و 

خدمات، سهم استان در محصول ناخالص داخلی(
 7- رتبه بندی پتانسیل محورهای تبلیغات محیطی ) تجاری، 

فرهنگی(
1- معابر شهری 2- مناطق شهری  3- فضاهای تبلیغاتی 

  نشست بصیرتی میثاق با والیت در حوزه 
معاونت خدمات شهری به مناسبت 9 دی 

شهری    خدمات  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشست بصیرتی میثاق با والیت  بمناسبت حماسه 9 
دی با حضور کارکنان و مدیران حوزه معاونت خدمات 

شهری برگزار شد.
این  سخنران  پرست  یزدان  امیر  االسالم  حجت   
نشست در ابتدای سخنان خود با بیان اهمیت گرامی 
تاریخی  حوادث  تکرار  گفت:  دی   9 حماسه  داشت 
صدر اسالم در دوره کنونی و شباهت دوران پیامبری 
به  ایشان  رحلت  از  پس  ایام  با  محمد)ص(  حضرت 
زمان رهبری حضرت امام )ره( و دوران پس از رحلت 
آنها  به  باید  که  دارد  واقعیاتی  از  نشان  بزرگوار  این 

توجه کرد.
 وی با اشاره به وقایع جنگ صفین و پشت کردن سپاه 
مسلمین به امام وقت این واقعه را با اتفاقات سال 88 
مقایسه کرد و افزود: در سال 88 نیز مقام معظم رهبری 
بارها به طرق مختلف به معترضین  تذکر دادند که از 
مجاری قانونی مطالبات خود را پیگیری کنند و متوجه 
حساسیتها و تهدیدهای دشمنان  داخلی و خارجی باشند 

اما این نصایح اثر نکرد و آن حوادث تلخ رقم خورد. 
وی با بیان نقش دشمن خارجی در حوادث  سال 88  
و تحرکات محسوس منافقین  به نقل از مقامات غربی 
که اذعان داشتند در انتخابات سال 88،  چندین برابر 
از سایر   انقالب های مخملی در کشور دیگرحجمه 
تبلیغاتی و فضای رسانه ای ایجاد کردیم گفتند: همین 
مقامات غربی علت عدم موفقیت در حوادث آن سال و

شکست خود را شخص رهبری بیان کردند.
از  سرپیچی  افزود:  پرست  یزدان  االسالم  حجت   
و  متعدد  های  بیانیه  صدور  با  رهبری  فرمایشات 
دعوت مردم به شورش باعث رخداد های تلخی در 
به  اعتراضات  اینکه  نه  بدانیم  باید  و  شد  دوران  آن 
زدن  برهم  و  شورش   ، درست  راه  بلکه  نیست  حق 
نظم عمومی نیست. وی با بیان یکی دیگر از شباهت 
های تاریخی وقایع  سال 88 با دوران امامت حضرت 
به  زبیر  اذعان کرد: در آن دوران  طلحه و  علی)ع( 
عنوان صحابه پیامبر اسالم و عایشه به عنوان همسر 
پیامبر در یک سو و حضور امام اول شیعیان در سوی 
دیگر در تشخیص حق و باطل را برای عده ای دشوار 
کرده بودکه امام در آن زمان فرمودند مالک حق و 
باطل را افراد قرار ندهند بلکه خود حق و باطل را از 
یکدیگر جدا کنند.در سال 88 نیز سران فتنه کسانی 
مسئولیت  نظام  ارکان  و  مهم  مناصب  در  که  بودند 
هایی بر عهده داشته و خدماتی نیز به نظام ارائه کرده 
بودند ولی با انحراف و کج روی و مخالفت علنی با 

رهبری و امام امت به بیراهه رفتند.
 وی با مقتدر خواندن جمهوری اسالمی بعنوان یک 
حکومت شیعی و مقایسه آن با دوره های تاریخی صدر 

اسالم تا کنون ادامه داد: حکومت شیعه از زمان صدر
اسالم تا به امروز هیچگاه در طول تاریخ نتوانسته است 

اینگونه اوج اقتدار را ببینید و تجربه کند.
حجت االسالم یزدان پرست در خاتمه با اشاره به لزوم 
مبارزه با مفسدین اقتصادی و متخلفین در حوزه های 
مختلف تصریح کرد: در مجموع شهرداری اهواز هم 
اگر مدیران ، مسئولین و کارکنان بصیرت الزم را در 
انجام وظایف و رصد امور بخرج دهند می توانند با فساد 
از طریق مجاری قانونی و نظارتی برخورد کنند و چهره 
شهر را متحول کنند.مردم نیز با دقت در انتخاب افراد 
اصلح در هر انتخابات خصوصا  شورا  شهر از طریق 
صندوق های رای تقوا، سالمت نفس و پاکدستی را به 

این مجموعه تزریق کنند.

کاشت درختچه لگنوم در بلوار خوش 
منطقه چهار

به  منطقه چهار  معاونت خدمات شهری شهرداری    
منظور زیبا جلوه دادن و افزایش زیبایی بصری اقدام به 

کاشت درختچه لگنوم در بلوار خوش کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار مدیر 
منطقه با اعالم این خبر گفت: با توجه به وضعیت آب 
و هوای اهواز سعی کرده ایم درخت و درختچه هایی 
در سطح منطقه کاشته شود که نسبت به این آب و هوا 

مقاومت و رشد خوبی داشته باشد.
وی افزود: لگنوم از گیاهان بسیار زیبایی است که در 
سالهای اخیر به طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته 
است این گیاه در طبیعت به صورت درختچه باالرونده 
می روید و در بعضی از مناطق در طراحیهای فضای 

سبز به کار می رود.
مدیر منطقه چهار توضیح داد: این گیاه به دمای باال 
یخبندان  و  شدید  سرمای  به  نسبت  اما  بوده  مقاوم 

حساس و آسیب پذیر است.
حق شناس در ادامه افزود: فضای سبز خدمات شهری 
منطقه در ادامه ارائه خدمات خود به شهروندان اقدام 
به کاشت 50 اصله درختچه لگنوم در بلوار خوش کرد.

 مدیر بحران شهرداری اهواز از کارکنان سازمان آتش نشانی تجلیل بعمل آورد
  فرامرزی مدیر اداره بحران بمناسبت هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی با حضور در ایستگاه آتش نشانی 

گلستان با اهدا گل از زحمات این مجموعه از سازمان آتش نشانی تجلیل کرد.

در  فقط  معاصر مشکالت کالن شهرها  دوره ي  در 
نابساماني  و  اقتصاد  گراني،  ترافیک،  جمعیت،  ازدیاد 
بلکه  شود؛  نمي  خالصه   ... و  محیطي  زیست  هاي 
و  اجتماعي  رفتاري، مشکالت  ناهنجاري هاي  انواع 
فشارهاي روحي و رواني ناشي از سیماي ناخوشایند 
مسائل  افزایش  براي  کافي  دالیل  خود  نیز  بصري 
زندگي مدرن شهري و تنگ تر شدن عرصه بر جامعه 
ي امروزي است. به یقین آرامشي که از نماي مناسب 
مبلمان شهري  از  استفاده ي صحیح  شهري در پي 
حاصل مي شود، بي تأثیر در زندگي شهروند امروزي 
احساس،  این  گاهي  که  اي  گونه  به  بود؛  نخواهد 
خستگي را از انساِن خسته از کار و تالش و هیاهوي 
روزانه گرفته و با آرامشي پایدار، او را تا در منزل بدرقه 
مي کند. لذا تأثیري که سیماي آرامش بخش شهري 
به او عطا کرده است،پشتوانه اي معنوي بر اي ارتباط

خانوادگي و به ارمغان بردن این حس به درون خانه 
این  به  سودمندانه  و  اقتصادي  نگرشي  با  شود.  مي 
مقوله، نتیجه اي به دست مي آید که گاهي بسیاري 
کشورهاي  در  ویژه  به  شهري،  مبلمان  طراحان  از 
عقب مانده یا در حال توسعه، درصدد به وجود آوردن 

سیمایي از شهر هستند که آن ها را به سود بیش تر
برساند، و کمتر به جزئیات و نیازهاي رواني، اجتماعي 

جامعه توجه دارند.
شهري  استانداردهاي  رعایت  به  ناچار  گاهي  اگرچه 
و  دست  قوانیني  را  مقررات  این  معمواًل  شوند،  مي 
مسائلي  به  پرداختن  لذا  دانند.  مي  ناسودآور  و  پاگیر 
همچون مبلمان شهري و تأثیر عملکرد آن در سیما و 
هویت شهر را کاري عبث و یا حداقل دست و پاگیر و 
ناسودآور مي دانند و به همین دلیل حاضر نمیشوند بر 
سر مسائلي همچون موارد یاد شده ریسک اقتصادي 
را بپذیرند. در عصر حاضر، سیما و نمایي از شهر مورد 
رنگ  مدرن،  و  بدیع  هاي  طرح  با  که  است  توجه 
هاي گرم و تند و تابلوهاي رنگارنگ نئون به همراه 
کرده  حفظ  را  خود  جذابیت  شبانه،  هاي  نورپردازي 
مبلمان  این  که  این  به  توجه  بي  کند،  خودنمایي  و 
مخاطب  ذهن  در  تأثیري  چه  شده  طراحي  شهري 
شهري و شهروند ساکن شهر خواهد گذاشت. در این 
مقاله سعي شده است با بیان نمونه هایي از مبلمان 
شهري موجود در داخل و خارج کشور، نوع استفاده 
زیست  محیط  بر  گذاشته  جاي  به  تأثیر  و  ها  آن  از 

نشان داده شود.

نقش مبلمان شهري در هویت و سیماي 
شهري

از هر   مقوله ي مبلمان شهري و نقش آن در شهر 
منظري در خور اهمیت و شایان بررسي است ؛ یا به 
تعبیري مي توان گفت نقش مبلمان شهري را از زوایاي 
با آنچه در  مختلفي مي توان مورد کنکاش قرار داد. 
از  مبلمان شهري  نقش  است،  آمده  مقاله  چکیده ي 
قرار  شکافي  کالبد  و  بررسي  مورد  زیر  هاي  دیدگاه 
است  ممکن  داشت  اذعان  باید  گرچه  است،  گرفته 
این بررسي جامع و کامل نبوده و مي تواند به صورت 

گسترده تر در قالب عناوین دیگري نیز مطرح شود:
- نقش مبلمان شهري، سیماي شهر و نیاز شهروندان

- مبلمان شهري، معلوالن، جانبازان و سالمندان.
- نقش نمادها و نشانه ها در مبلمان شهري.

- رابطه ي مبلمان شهري و آرامش ذهني و سالمت رواني.
- تأثیر اقلیم مصالح، رنگ و ویژگي هاي هنري در 

مبلمان شهري.

نقش مبلمان شهري، سیماي شهر و نیاز 
شهروندان

 بي شک بخش عمده اي از عناصر تشکیل دهنده ي 
سیماي هر شهر، مبلمان آن شهر است؛ اجزایي که 
گذشته از کاربردهاي خاص خود به زیبایي و انتظام 
شهر نیز سامان مي بخشند. طبعًا شکل گیري عناصر 
بصري که تصویر هر شهر را به وجود مي آورند، خاطره 
اي را براي هر بیننده در ذهن باقي مي گذارند. کوین 
لینچ در کتاب »سیماي شهر« در همین اثر و خاطره 

و یادي که از سیماي یک شهر در
ذهن بیننده به جاي مي ماند )تصویر ذهني(، مفصل 
کنار  در  است که  آن  است. هنر طراح  صحبت کرده 
چیدمان این ابزار و اجزا، نیاز شهروندان را برطرف کرده 
که شهروند  به طوري  بدهد؛  به شهر  زیبا  سیماي  و 
احساس آرامش و راحتي را در برخورد با آن ها داشته 
و  پست  صندوق  برق،  چراغ  تیرهاي  نیمکت،  باشد. 
اتاقک تلفن، تابلوها، فضاهاي سبز، آب نماها و بسیاري 

از اجزاي دیگر تشکیل دهنده ي این نظم هستند.
)نه  تابلوهاي نصب نشده  از شهرها فقط  بسیاري  در 
عالئم رانندگي( خود به تنهایي مي توانند به دلیل بي 
نظمي و اغتشاش و شلوغي سیما باعث به وجود آمدن 
تصویري نه چندان زیبا و آرامش بخش در شهر شوند .

در  جمله  از  پیشرفته،  و  بزرگ  شهرهاي  در  امروزه 
شهرهاي اروپا و امریکا کارشناسان بسیاري بر روي 
نماي  و  سیما  جزئیات  به  و  کرده  کار  موضوع  این 
شهري اهمیت مي دهند و گاهي همان قدر که طرح 
براي  دارند،  اهمیت  شهري  تفصیلي  و  جامع  هاي 
پرداخت  اي  ویژه  بهاي  نیز  شهر  سیماي  و  مبلمان 
تابلوهاي  از  بسیاري  االمکان  حتي  مثاًل  کنند،  مي 

به جاي  و  را حذف  رانندگي  و  راهنمایي  ایستاده ي 
آن از خطوط و عالئم رنگي در سطح خیابان استفاده 
این حرکت مي کند،  مي کنند. نخستین کمکي که 
دید   در  ازدحام  و  اغتشاش  اشفتگي،  از  جلوگیري 
بیننده و شلوغي محیط است. اهمیتي که این طراحان 
قدر  آن  دهند،  مي  شهروندان  نیاز  و  مردم  نقش  به 
است که محور تصمیمات شان عمدتًا رفاه و راحتي و

آسایش ایشان محسوب مي شود؛ به گونه اي که دید 
با تعادل الزم،  بصري و به وجود آوردن نمایي توأم 
راحتي و آرامش را براي ساکنان به ارمغان مي آورد 
تنها  نه  شهري  مبلمان  عناصر  شود  مي  مشاهده  و 
مزاحمتي براي رفت و آمد مردم ندارد، بلکه درست 
جایي که مورد نیازشان هست نیز به کار گرفته شده 

است.

از  بسیاري  در  باشید  کرده  مشاهده  حال  به  تا  شاید 
یا  و  استراحت  براي  محلي  خرید،  ي  عمده  مراکز 
گرفته شده  نظر  در  سالمندان  ویژه  به  افراد  نشستن 
از  بسیاري  در  باشید  دیده  گاهي  شاید  یا  و  است 
دستي  هاي  چرخ  از  خرید  براي  پیشرفته  شهرهاي 
که  این  بدون  شود،  مي  استفاده  ها  غرفه  داخل  در 
شوند.  مواجه  آمد  و  رفت  بابت  از  مشکلي  هیچ  با 
وجود  به  و  شهر  سیماي  و  شهروندان  نیاز  بنابراین، 
و  چسبیده  هم  به  هاي  حلقه  شهري  هویت  آمدن 
را پشتیباني  جدا نشدني هستند که هر یک دیگري 
به هر  بي دقتي  و  توجهي  بي  و  و تکمیل مي کند 
کدام آسیب جدي و خللي فاحش در به وجود آمدن 

سیماي نامناسب شهر خواهد بود.
به   مبلمان شهري، معلوالن، جانبازان و سالمندان  
دنبال بحث فوق اشاره اي به رابطه ي اجزا و عناصر 
مبلمان شهري و نیاز قشري خاص از جمله معلوالن، 
جانبازان و سالمندان مي شود. کم نیستند کشورهایي 
که امکانات ویژه اي براي این قشر در نظر مي گیرند 
و در به وجود آوردن سیماي شهرشان رابطه مستقیم 
بین نیاز این قشر و مبلمان شهري به وجود مي آورند. 
به جرات مي توان گفت ابتدایي ترین امکانات، وجود 
پله هایي کم ارتفاع و سطح شیب دار مناسب )رمپ( 
مي باشد که نیاز اولیه ي این قشر را براي حضور در 
جامعه و محیط به وجود مي آورد. گذشته از پارکینگ 
گاهي  حتي  مناسب،  هاي  نیمکت  یا  و  ویژه  هاي 
به  موقع  به  باید  که  هایي  دستگیره  نبود  یا  کمبود 

کمک این نیازمندان بیاید نیز احساس مي شود.
مانند  نیز  ایران  ما،  کشور  که  داشت  اذعان  باید  اما 
در  زده ي جهان سوم،  از کشورهاي جنگ  بسیاري 
این  نیاز  و  شهر  مبلمان  طراحي  بین  تعادلي  ایجاد 
بسیاري  هنوز  و حتي  است  نبوده  موفق  قشر خاص 
اولیه  داشتن  از  نیز  دولتي  اصلي  هاي  ساختمان  از 
امکانات براي تردد این افراد محروم هستند و ابتدایي 
ترین نتیجه ي حاصله، به عدم حضور ایشان در محیط 
و برآورده نشدن نیازهایشان منجر مي شود. در حالي 
کشورهاي  در  است  بوده  شاهد  سطور  این  راقم  که 
براي  اروپایي حتي در فروشگاه هاي بزرگ عمومي 
برقي  )ویلچیر(  داري  چرخ  هاي  صندلي  قشر  این 
طراحي شده بود که داراي سبد ویژه ي خرید بوده و 
امکان خرید و عبور از تمام غرفه ها را فراهم مي کرد 
و جالب تر این که حتي گاهي سبدهاي خرید براي 
نشستن کودکان داراي محلي خاص بوده و شگفت 
براي  و  نیفتاده  قلم  از  نیز  قلو  دو  فرزندان  که  این 
ایشان نیز سبدهاي ویژه اي طراحي شده بود. شاید 
به جا باشد که از خود بپرسیم چه درصدي از فروشگاه 

هاي بزرگ ما داراي پارکینگ
هاي بزرگ و مناسب است که سبدهاي خرید )ترولي( 
تا کنار خودروها دسترسي دارد و یا چه تعدادي از آن 

ها محلي براي سرگرمي و بازي کودکان دارند.

نقش نمادها و نشانه ها در مبلمان 
شهري

 بدون تردید جایگاه نمادها و نشانه هاي شهري در 
فضاها و مبلمان شهري از اهمیت خاص و ویژه اي 
فرهنگي  مسائل  از  بسیاري  که  چرا  است.  برخوردار 
وآداب و رسوم و سنت هاي مردم از این گونه عالئم 
سرچشمه مي گیرند. نشانه هایي که بیانگر خاطرات، 
مبارزات و دالوري هاي یک ملت است و تبلور عیني 
آن در یک سمبل و نماد شهري شکل گرفته است. 
و  حضور  و  شهري  مبلمان  شهري،  باز  فضاهاي 
استفاده ي ساکنان داراي رابطه اي مستقیم و واسته 
اوقات  از  استفاده  براي  که  زماني  باشند.  به هم مي 

فراغت و یا سپري کردن روزهاي تعطیل به اجبار از
فضاهاي باز و پارک ها استفاده مي شود، خواه ناخواه 
ارتباط  آن  در  موجود  عناصر  و  شهري  مبلمان  با 
سمبل  و  ها  نشانه  این  و  شود  مي  برقرار  تنگاتنگ 
هاي شهر هستند که خودنمایي کرده و با حضورشان 
یادآور تجربیات  بیان مي کنند و  را  خاطرات گذشته 
تلخ و شیرین گذشتگان مي باشند. البته دیده مي شود

گاهي نشانه ها داراي ابعاد و ارزش هاي خاص خود 
هستند و معمواًل موقعیت شان متناسب با جایگاهي 
است که در آن قرار گرفته اند. گاهي چون برج آزادي

در  بن  بیگ  ساعت  یا  و  پاریس  در  ایفل  تهران،  در 
لندن جایگاه کشوري دارند و یا برخي دیگر در موقعیت 
شهري یا منطقه اي قرار گرفته اند. در طراحي شهرها، 
اي  ویژه  جایگاه  از  ها  یادمان  و  ها  سمبل  موقعیت 
آداب و  و  تناسب فرهنگ، سنن  به  و  برخوردار است 
رسوم و با توجه به رابطه ي ساکنان و شهروندان در 
ارتباط با مبلمان شهري طراحي مي شوند. لذا گدشته 
از دید بصري و زیبایي محیط و منظر، نمادهاي شهري 
که گونه اي از مبلمان شهر محسوب مي شوند و یادآور 
بسیاري از یادها و خاطرات گذشتگان به حساب مي 
آیند، عموماً با سنت هاي مردم عجین هستند. به گونه 
اي که گاهي حتي یک درخت کهن )از جمله امام زاده 
صالح تهران( یادماني براي بسیاري از مردم ساکن در 

آن محل است.

رابطه ي مبلمان شهري، آرامش ذهني و 
سالمت رواني

بر  بدیهي و روشن است که مبلمان شهري عالوه   
باید  شد،  برده  نام   که  هایي  ویژگي  و  خصوصیات 
سالمت  و  آرامش  آوردن  وجود  به  در  مهمي  سهم 
و  شلوغي  گاهي  باشد.  داشته  افراد  ذهني  و  روحي 
را  آرامشي  تنها  نه  که  است  چنان  عناصر  اغتشاش 
آشفتگي  و  سردرگمي  باعث  بلکه  ندارد،  دنبال  به 
شهروندان نیز مي شود، به گونه اي که انسان خسته 

از کار روزانه هیچ رغبتي براي نشستن و استفاده
تا  از فضاي شهري و مبلمان آن ندارد. شاید  کردن 
کنون کمتر به رابطه ي مبلمان شهري وآرامش رواني 

افراد توجه شده باشد، اما به یقین اولین
ي  استفاده  چگونگي  با  ارتباط  در  را  خود  تأثیرات 
شهروندان از این عناصر خواهد داشت. به هر جهت، 
با  صدا  و  سر  پر  و  شلوغ  بازار  یک  در  که  زماني 
تابلوهاي نامنظم مختلف رو به رو مي شویم، خود به 
خود احساس نبود آرامش و آشفتگي را خواهیم داشت 
و یا وقتي در فضاي شهري که براي استفاده ساکنان 

در نظر گرفته شده که دقایقي را بیاسایند، اما رعایت 
نشده  لحاظ  آن  در  رواني شهري  مسائل  از  بسیاري 

است، احساس راحتي نداشته و آرامشي نیز به دنبال
و  طراحان  هنر  نیز  این  ترتیب،  بدین  آمد.  نخواهد 
با  که  است  شهري  مبلمان  مسائل  اندرکاران  دست 
وجود  به  ضمن  بجا،  ي  استفاده  و  صحیح  چیدمان 
خور  در  عملکردي  و  مناسب  منظر  و  محیط  آوردن 
استفاده ي ساکنان، به مسائل روحي، رواني و آرامش 

بخش محیط نیز توجه کافي داشته باشند.

تأثیر اقلیم، فضاي سبز، مصالح، رنگ و 
ویژگي هاي هنري در مبلمان شهري

در  آن  مبلمان  و  شهر  طراحان  و  هنرمندان  نقش   
عناصر  و  اقلیمي  از مصالح، عوامل  استفاده  با  رابطه 
هنري از جمله رنگ ها به گونه اي است که در اولین

نظر، کنش ها و واکنش هاي برخاسته از آن هویدا 
طراح  هنر  این  که  است  روشن  و  بدیهي  شود.  مي 
است که براي مبلمان منطقه اي، از چوب در محلي 
که به جنگل نزدیک است و یا سنگ در مکاني که 
منطقه کوهستاني است و نظایري مشابه آن استفاده 
این  از  که  است  شهر  در  منظري  تر  کم  کند.  مي 
عناصر بومي تهي باشد و این ظرافت مورد تحسین 
و ترغیب طراحان و مجریان مربوطه را دنبال خواهد

سنگ  که  همدان  شهر  در  مثال،  براي  داشت. 
شهر  تزیینات  و  مبلمان  از  اي  نمونه  کوهستان 
بلوارهاي  تزیین  براي  محسوب مي شود و عنصري 
آن است، همین حال را خواهد داشت. گرچه نحوه ي 

چیدمان همین سنگ هاي صخره اي روي هم قرار
تا  طلبد  مي  را  ظرافت الزم  و  دقت  خود  نیز  گرفته 
نماي سنگین و زمخت آن را به تصویري آرام بخش 
یک  عنوان  به  آب  نماید.  تبدیل  داشتني  دوست  و 
عنصر ثابت، نقشي پر رنگ و قوي در مبلمان و مناظر 
روایات،  و  احادیث  و  آیات  از  گذشته  دارد.  شهرها 
همچون »و من الماء کل شيء حي«، استفاده از آن 
در مناظر و مبلمان شهري شاخص و تعیین کننده مي 
و  تعیین جایگاه آب خوري ها  این که  نماید. ضمن 
شیرهاي شست و شو و فضاهاي سبز نیز از اهمیت 
الزم برخوردار مي باشند. در همین رابطه الزم است 
به فضاهاي سبز، و درختان در مبلمان شهري اشاره 
کرد. اگرچه باز کردن این مطلب از حوصله اي این 
مقاله خارج است، حداقل باید مختصر به نقش اساسي 
انواع رنگ ها،  به کارگیري  سبزینه و فضاي سبز و 
به ویزه رنگ هاي گرم در طراحي محیط و منظر و 
مبلمان شهري پرداخت. به درستي کم تر مکاني است 
که براي نشستن افراد در نظر گرفته شده باشد، ولي

فاقد گل، گیاه و چمن باشد. تأثیري که این عناصر 
به خصوص گل هاي معطر رنگي، در تلفیق با سایر 
اجزا بر انسان دارد، خود به خود برآورنده ي محیطي

آرامش بخش و دلپذیر خواهد بود. حتي در کشورها و 
مناطق گرمسیر نیز از گل و گیاه و درخت هاي ویژه 
ي آن اقلیم همراه با صرفه جویي آب و سیستم هاي 
مناطق خوش آب و  در  استفاده مي شود.  اي  قطره 
هوا، پر باران و معتدل مانند شمال ایران، از این نعمت 
بهره ي کافي برده مي شود. اما نباید به صرف اقلیم و

خدمات  عناصر  چیدمان  و  طراحي  اصل  طبیعت 
شهري به دست فراموشي سپرده شود، اگرچه طبیعت 

زیبایي خاص خود را داراست. 
خوشبختانه دربسیاري از شهرهاي شمالي کشورمان 
به این نکته توجه الزم مي شود به طوري که براي 
مبلمان شهري  بسیاري از پارک ها و بوستان هاي 
منطقه اي از امکانات محلي و بومي استفاده مي شود 
که هم مقرون به صرفه و هم مناسب و زیبا است. 
در آخر بر استفاده به نقش رنگ، جنس مصالح مورد 
شهرها  مبلمان  در  آورد  بوم  و  محلي  عناصر  و  نیاز 
است که مي  این  بر  اعتقاد  تأکید مي شود، چرا که 
توان براي به وجود آوردن مبلماني مناسب و محیطي 

آرامش بخش از ساده ترین و ابتدایي ترین امکانات 
محلي فضاي دلچسب و مفیدي براي شهروندان به 

وجود آورد.
 

نتیجه گیري
 1- مبلمان شهري باید زیبایي بصري محیط را به 

دنبال داشته باشد.
2- خدمات شهري و عناصر آن باید داراي چیدماني 
باشد که عالوه بر کاربري و خدمات رساني مناسب، 

آرامش روحي و رواني ساکنان را نیز فراهم کند.
3- مبلمان شهري باید به گونه اي طراحي شود که 
امکان استفاده براي همه ي اقشار جامعه ام از: زن، 

مرد، پیر، جوان، معلول و جانباز ... فراهم آید.
4- براي داشتن مبلمان و خدمات شهري خوب مي 
توان با سلیقه و طراحي صحیح، هنرمندانه از امکانات 

محلي ومصالح بومي بهره ي الزم را برد.
5- در طراحي مبلمان شهري، باید به نکات ظریف 
هنري از جمله جنس مصالح، رنگ ها و مسائل اقلیمي 

توجه ویژه داشته، بهره ي الزم را بُرد.

نقش مبلمان شهري در هویت و سیماي شهري

که  اجزايي  است؛  شهر  آن  مبلمان  شهر،  هر  سيماي 
گذشته از کاربردهاي خاص خود به زيبايي و انتظام شهر 
نيز سامان مي بخشند. طبعًا شکل گيري عناصر بصري که 
تصوير هر شهر را به وجود مي آورند، خاطره اي را براي 

هر بيننده در ذهن باقي مي گذارند.



 یکشنبه - 24 دی ماه 1396 - شماره 41  
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رضا قپانچی پور ریس اداره پارک ملی دز در این خصوص گفت: در پی گشت و کنترل و گزارش رسیده در خصوص تهیه و 
حمل زغال چوب های جنگلی، محیط بانان محیط بانی دز طی انجام کمین موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی 
نیسان حامل تعداد ۳۰ کیسه زغال درختان جنگلی شده و فرد شناسایی شده جهت رسیدگی به مراجع قضایی تحویل گردید.

محیط زیست  شهری

پاک ترین کشورهای جهان در دوران 
آخرالزمان هسته ای کدامند؟

که  بود  خواهد  وقایعی  از  یکی  هسته ای  آخرالزمان  دوران   
را  آن  وقایع  و  می کنند  فکر  آن  به  افراد  از  بسیاری  هم اکنون 
پیش بینی می کنند. این زمین زیبا و پاک روز به روز از آلودگی های 
انسانی نابود می شود. فرض کنید روزی انفجار هسته ای رخ بدهد 
ندارد که  نابود کند. هیچ کسی دوست  را  از آن  و قسمت هایی 
از فاصله کمی پوستش را بسوزاند و در بدترین  بتواند  خورشید 
معرض  در  یا  بکشد  نفس  شده  ایجاد  هوایی  و  آب  شرایط 
تشعشعات مضر قرار بگیرد. شما سزاوار بهترین ها هستید و حتی 
در چنین دوران اسفناکی هم می توانید در مکان هایی زیبا، پاک و 
تمیز زندگی کنید. در این مقاله امن ترین و پاک ترین کشورهای 

جهان را به شما معرفی می کنیم. 
 نیوزیلند

ارباب  با  نیوزیلند را  احتمااًل 
و  زیبا  مناطق  حلقه ها، 
بی نظیرش  کوهستان های 
از  که  کوه هایی  بشناسید. 
امان  در  هسته ای  انفجار 
این  تنها  اما  ماند  خواهند 
نیوزیلند  که  نیست  موارد 
دلیل  به  می کند.  خاص  را 
ژئوپولیتیک این مکان یخچال های طبیعی وسیع، پارک ملی و 

پنگوئن های خارق العاده ای را در خود جای داده است.
سوئیس

همانند  سوئیس 
تنوع  شکالت هایش 
کشور  این  دارد.  بسیاری 
مابین  سیاسی  بی طرف 
فرانسه، ایتالیا و آلمان واقع 
شده است و شاید همین سه 
کشور در اطراف مرزها دید 
این کشور را نابود کنند اما کوهستان های داخل و اطراف کشور 
منظره ای بی نظیر خلق کرده اند و مهم تر از همه محافظ این کشور 

از صدمات هسته ای خواهند بود.
فیجی

هیچ سیاستمداری در جهان تا 
به حال ادعا نکرده است که 
مقصد بعدی اش برای حمله 
فیجی است. این منطقه که 
در محاصره ی جزایر در میان 
اقیانوس آرام قرار دارد، برای 
تفریح  و  تعطیالت  گذراندن 
در میان صخره های مرجانی 

و تماشای غروب آفتاب از ساحل انتخاب مناسبی خواهد بود.
ایسلند

جغرافیایی  نظر  از  ایسلند 
جدا  زمین  در  نقاط  سایر  از 
آن  انزوا  این  و  است  شده 
را به مکان بی نظیری برای 
تعطیالت تبدیل کرده است. 
به  نسبت  ترس  از  دور  به 
هسته ای  آلودگی های 
می توان در میان آتش فشان ها و یخچال های آن گشت و گذار کرد.

شیلی
جنوب  در  آرنز  پونتا  شهر 
حیات وحش  شیلی،  کشور 
نظر  از  و  دارد  چشم گیری 
جغرافیایی از کشورهایی که 
به قدرت هسته ای دسترسی 
دارند، بسیار دور است و فاصله 
زیادی دارد. اگر آلودگی های 
جهان  شهرهای  هسته ای 

را گرم کند، می توانید از آنجا سریعا به قطب جنوب سفر کنید.
مالت

قدیمی ترین  مهد  مالت 
در  باستانی  سازه های 
جزیره  این  است.  جهان 
کوچک  بسیار  مدیترانه ای 
فعالیت  هرگونه  از  دور  به 
نظامی هیچ گاه هدف حمله 
قصد  کسی  بود.  نخواهد 
نخواهد داشت تا روستاهای 
ماهیگیری آن و سواحل زیبایش را نابود کند. سیستم حمل و نقل 
این مکان نیز فوق العاده است و نیازی به ماشین نخواهید داشت و 

می توانید باقی عمر خود را در آرامش سپری کنید.
ایرلند

ایرلند یکی از آن کشورهای 
خالل  در  سیاسی  بی طرف 
جنگ جهانی بوده است. این 
کشور طبیعت فوق العاده ای 
دارد. گالری های هنری آن 
زیبایی  آرامش و  نیز صلح، 

را به شما القا می کنند.
استرالیا

مکس  رستاخیزی  فیلم 
و  کنید  فراموش  را  دیوانه 
انفجار  از  استرالیا  امنیت  به 
این  کنید.  فکر  هسته ای 
به  چندانی  تمایل  کشور 
ندارد  هسته ای  سالح های 
گردشگری  جاذبه های  و 
باغ ها،  هم چون  بسیاری 
سواحل، کلیسای جامع سنت ماری را در خود جای داده است. 
موقعیت جغرافیایی این کشور آن را از دورترین ها برای دسترسی 

بر روی زمین قرار داده است.
برزیل

در  آمازون  جنگل های 
منطقه  یک  مانند  برزیل 
آخرالزمان  در  جادویی 
بود.  خواهد  هسته ای 
اکوسیستم متفاوت و جالب 
محفوظ  را  آن  منطقه  این 
این  داشت.  خواهد  نگه 
کشور برای هرکسی جاذبه ی متفاوتی ارائه خواهد داد و زمان 

بسیاری برای گردش در آن خواهید داشت.

تازه های محیط زیست

خبر

تولید دستگاه تصفیه هوای خانگی 
با فیلترهای  مادام العمر

ندارد در محل   هیچ کسی دوست 
با آالینده هایی  زندگی یا کار خود 
مانند دی اکسیدکربن، باکتری ها یا 
و  شود  مواجه  خطرناک  مواد  دیگر 
این  تصفیه هوا  یک دستگاه جدید 

مشکل را برطرف کرده است.
به نقل از خبرگزاری  مهرو به نقل 

از  با  تواند  از دیجیتال ترندز، دستگاه تصفیه هوای منزل و محل کار می 
در  که  دهد  تضمین  شما  به  هوا،  در  موجود  مضر  مواد  تمامی  بردن  بین 
زمان تنفس هیچ آالینده ای را وارد بدن خود نکنید. در تولید این دستگاه 
زنبور  کندوهای  به شکل  نانو  سرامیکی  پیشرفته  فیلترهای  از  هوا  تصفیه 
تواند مواد مضر موجود در هوا  این دستگاه می  استفاده شده است.  عسل 

را تجزیه کند.
یکی از مزایای این دستگاه تصفیه هوا نسبت به نمونه های رقیب مقاوم 
بودن و طول عمر بسیار باالی فیلترهای آن است. این فیلترها دارای سطح 
سرامیکی متخلخل هستند و در تولید آنها از ذرات نانوی تیتانیوم استفاده 
و  هستند  العمر  مادام  هوا  تصفیه  این  فیلترهای  رو  همین  از  است.  شده 
نیازی به تعویض آنها نیست. البته کاربران باید این فیلترها را بعد از مدتی 
تمیز کنند. برای این کار کافی است آنها زیر شیر آب شسته شوند و پس 
از خشک شدن مجددا در سر جای خود نصب شوند. این دستگاه را که تنها 
توان در درون خودروها هم مورد  با فشار یک دکمه روشن می شود می 
استفاده قرار داد. لذا تصفیه هوای یاد شده برای استفاده در ترافیک و هوای 
آلوده شهرهای بزرگ در حین رانندگی هم انتخاب مناسبی است. قیمت این 

دستگاه که از زمستان امسال روانه بازار می شود ۳۰۰ دالر است.

چین، بزرگترین ارائه کننده اوراق 
قرضه سبز جهان  در مبارزه با آلودگی

دومین  برای  چین  شرایطی  در 
ارائه کننده  برترین  متوالی،  سال 
که  شد  جهان  سبز  قرضه  اوراق 
منتشرکننده  بزرگترین  کشور  این 
دی اکسید کربن است. اکنون اما به 
نظر می رسد درحالی که این کشور، 
دی اکسید  منتشرکننده  بزرگترین 

کربن در جهان در تالش است، نقش پررنگ تری در محدود کردن تغییرات 
بزرگترین  به  سال ۲۰۱۶  در  آسیا  اقتصاد  غول  کند.  می  بازی  آب وهوایی 
اوراق قرضه سبز  اوراقی،  اوراق قرضه سبز تبدیل شد. در واقع  ارائه کننده 
نامیده می شوند که سود آنها صرف فعالیت هایی می شود که به نفع محیط 

زیست است.
 ۲۰۱۷ سال  در  چین  فعلی،  روند  طبق  می رسد  نظر  به  اساس  این  بر 
خود  جایگاه  و  دهد  اختصاص  خود  به  زمینه  این  در  را  برتر  رتبه  هم 

را حفظ کند.
پایان  تا  دیل الجیک،  تجاری  و  مالی  اطالعات  شرکت  داده های  طبق 
۲۰۱۷، چین اوراق قرضه سبز مربوط به ۶۶ قراراداد تجاری را به فروش 
گذشته  سال  در  کردند.  کسب  درآمد  دالر  میلیارد   ۲4  .  89 که  رساند 
آمریکا  یعنی  سبز  اوراق  فاینانس  غول های  روی  از  جهش  با  چین  هم 
و فرانسه، با 4۳ قرارداد که ارزش کل آنها ۳۳.۱۷ میلیارد دالر بود، در 

این بخش حکمرانی کرد.
در توافق پاریس که از نوامبر ۲۰۱۶ اجرایی شده است و در آن، از بالغ بر 
۲۰۰ کشور شامل چین، خواسته شده است از تولید گازهای گلخانه ای خود 
بکاهند، کشورهای عضو، عالقه و توجه زیادی به ارائه اوراق قرضه سبز در 

بین سرمایه گذاران، از خود نشان دادند.

طرح تعطیلی یک ماهه مدارس در زمستان
 برای کاهش آلودگی هوا ارائه شد

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره 
گفت:  زمستان  در  هوا  آلودگی  به 
کالس  تا  ایم  کرده  ارائه  را  طرحی 
استان  در  آموزان  دانش  درس  های 
های سردسیر و تهران یک ماه زودتر 
در  ماه  یک  مقابل،  در  و  شود  آغاز 

زمستان تعطیلی داشته باشیم. 
به نقل ازخبرگزاری فارس عیسی کالنتری رئیس سازمان محیط زیست در 
حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۶۷ آلودگی 
هوای تهران در فصول سرد ناشی از کامیون و اتوبوس های درون شهری 
است و تنها ۳ درصد مربوط به اتومبیل ها است. وی با بیان اینکه بیشتر 
ایم  ارائه کرده  را  آلودگی هوا، حاصل گازوییل است اظهار داشت: طرحی 
و  سردسیر  و  شمالی  های  استان  در  آموزان  دانش  درس  های  کالس  تا 
تعطیلی  ماه در زمستان  آغاز شود و در مقابل، یک  ماه زودتر  تهران یک 

داشته باشیم.

فروش هوای پاک در چین
هر بطری ۳۰ دالر

بیشتر  در  هوا  آلودگی  تشدید  با   
مردم  چین  استان های  و  شهرها 
بطری های  خرید  به  کشور  این 
حاوی هوای پاک و عاری از آلودگی 

باقیمت۳۰ دالر روی آورده اند.
این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که 
در هفته های گذشته در سراسر کشور 

چین بارها هشدار آلودگی هوا صادرشده است. مردم چین پیش تر نیز اقدام به 
خرید و تهیه هوای پاک که گفته می شد از مناطق جنگلی کانادا وارد این کشور 
شده، تا مبلغ ۵۰ دالر هم کرده اند. با این حال تازه ترین گزارش ها نشان می دهد 
که بطری های اکسیژن پاک اکنون به صورت آنالین با محتوی هوای نیوزیلند 
در هر بطری به قیمت ۳۰ دالر به آن ها فروخته می شود. بر اساس محاسباتی 
که نشریه »ساوت چاینا« از هنگ کنگ انجام داده است هر ۱۰ تنفسی که از 

این بطری ها می شود برای خریدار آن ۲ دالر هزینه خواهد داشت.
نشریه جوانان پکن در گزارشی آورده است؛ مناطق شمالی چین به  شدت 
هوای آلوده را در ماه های گذشته تجربه کرده اند و بیشترین خریداران این 

بطری ها، از این نواحی هستند.
گذشته  استاندارد  مرز  از  بارها  نیز  چین  پایتخت  پکن  شهر  در  آلودگی 
است.  کرده  تجربه  را  از حد مجاز  باالتر  آلودگی  برابر   ۲۰ تا   ۱۰ بعضًا  و 
از  نیوزیلند  بر  عالوه  پاک  هوای  بطری های  بیشتر  است،  حاکی  گزارش 
کانادا نیز به چین ارسال می شود که خریداران زیادی هم دارد. خریداران 
تنفس  وقتی  می دانند  کم  دست  می گویند،  اکسیژن  بطری های  این 
فروشندگان  نمی شود.  آن ها  تنفسی  دستگاه  وارد  آلودگی  و  دود  می کنند 
بسیار  آلودگی  به  توجه  با  کرده اند  اعالم  پکن  شهر  ساکنان  به  هوا  این 
باالی پایتخت چین حاضرند تخفیف های ویژه ای نیز برای خریداران خود 
به  چین  در  نفر  هزار   ۷۵۰ ارزیابی ها، ساالنه دست کم  بر  بنا  شوند.  قائل 
علت آلودگی هوا و آب می میرند و طی ۱۰ سال اخیر، آمار سرطان ریه تا 

۶۰ درصد افزایش یافته است.

تهیه برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کالنشهرها ؛

 مأموریت تازه محیط زیست
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به مأموریت تازه این سازمان برای 
تهیه برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کالنشهرها 
کل  ادارات  به  نامه ای  پیش  ماه  یک  از  گفت: 
محیط زیست استان ها ارسال شده تا با همکاری 
استانداری ها نسبت به تنظیم برنامه جامع کاهش 

آلودگی هوا اقدام کنند.
مسعود تجریشی در گفت وگو با ایسنا افزود: از یک 
دانشگاه های  کنسرسیوم  با  را  جلساتی  پیش  ماه 
کشور برگزار کرده ایم تا با حضور جدی دانشگاه ها 
بتوانیم علم را به این سیاهه انتشار اضافه کنیم و 
در نهایت اتخاذ راهکارهای عملیاتی و اجرایی به 
منظور کاهش آلودگی هوا به شکلی باشد که قبل 
از هر تصمیمی روی اثرگذاری طرح ها و اقدامات به 

اجماع رسیده باشیم.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به سابقه تنظیم مصوبات دولتی در 
بررسی ها  کرد:  اظهار  هوا  آلودگی  کاهش  زمینه 
نشان می دهد که از سال 9۰ فرآیندی در مورد حل 
مشکل آلودگی هوا در کشور آغاز شده است و این 
فرآیند در اردیبهشت  ماه سال 9۳ منجر به تهیه و 
تنظیم مجموعه ای از اقدامات برای کاهش آلودگی 
هوا شد و به تأیید هیئت وزیران رسید البته این کار 
نقطه پایان نبود و در سال 9۵ مصوبات تهیه شده 
از طریق مطالعات عمیق تر، اصالح و تکمیل و در 

قالب مصوبات جدید ابالغ شد.
وی با بیان اینکه در این مصوبات به موارد متعدد از 
جمله تجهیز ناوگان اتوبوسرانی، خروج خودروهای 
موتورهای  فروش  برای  تسهیالت  ارائه  فرسوده، 
برقی، حذف موتورسیکلت های کاربراتوری، نصب 
اشاره   ... و  دیزلی  نقلیه  وسایل  روی  دوده  فیلتر 

شده است، تاکید کرد: هدف از این مصوبات انجام 
اقدامات موثر در حوزه کاهش آلودگی هوا توسط 

دستگاه ها است.
تهیه برنامه جامع کاهش آلودگی 

هوای کالنشهرها با محوریت
 مصوبات دولتی

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
زیست در ادامه با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی باید 
به دنبال تهیه برنامه کاهش آلودگی کالنشهرها با 
محوریت این مصوبات دولتی باشیم گفت: پیش از 
کلیه  در  باید  آلودگی هوا  انتشار  کاری، سیاهه  هر 
کالنشهرها تهیه شود تا از این طریق به سهم هریک 
از منابع آالینده دست یابیم. سیاهه انتشار به عنوان 
یک مدل نشان می دهد که در هر کالنشهری باید 

چه اقداماتی برای کاهش آلودگی هوا صورت گیرد.

جامع  برنامه  باید  کالنشهرها  در  کرد:  تاکید  وی 
به کارگیری مصوبات هیئت  با  آلودگی هوا  کاهش 
وزیران و با کمک ظرفیت دانشی دانشگاه ها استخراج 
شود. باید بدانیم که طرحی مثل طرح زوج و فرد بر 
کاهش آلودگی هوا موثر است یا نه؟ چون عده ای 
آلودگی هوا  بر کاهش  این طرح  اثربخشی  مدعی 
هستند و عده ای این اثرگذاری را قبول ندارند بنابراین 
باید با کمک کنسرسیوم دانشگاه ها و به کارگیری 

یک روش علمی در این زمینه اجماع حاصل شود.
برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران بر مبنای 

مصوبات دولت تهیه شده است
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
جامع  برنامه  مورد  در  توضیحاتی  ادامه  در  زیست 
اشاره  با  ارائه کرد و  آلودگی هوای تهران  کاهش 
 ،9۵ و   9۳ سال های  مصوبات  تهیه  در  اینکه  به 

ردپای پر رنگ شهرداری تهران و شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران دیده می شود، گفت: در تنظیم 
مصوبات 9۳ و 9۵ شهرداری تهران نقش خوبی ایفا 
کرد. در حال حاضر نیز مواد و محتوای مصوبات 
کاهش آلودگی هوا را به شکل برنامه جامع کاهش 
آلودگی هوای تهران درآورده و قصد دارد آن را در 

افق پنج ساله عملیاتی کند.
تجریشی با بیان اینکه مبنای برنامه جامع کاهش 
آلودگی هوای تهران همان مصوبات دولت است، 
افزود: در این برنامه مشخص شده که شهرداری 
تهران قرار است در بازه پنج ساله چه اقداماتی برای 
ضمن  دهد.  انجام  تهران  هوای  آلودگی  کاهش 
اینکه اثربخشی هر یک از اقدامات نیز کّمی شده 
نیاز  مورد  اعتبارات  شهرداری  اینکه  ضمن  است. 

برای انجام این طرح را هم مشخص کرده است. 
وی در مورد نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز برای 
تهران گفت:  آلودگی هوای  برنامه کاهش  اجرای 
اجرای مصوبه  برای  در سال 9۵ تصویب شد که 
کاهش آلودگی هوا، دولت باید ۲۲۰۰ میلیارد تومان 
برای کل کشور تخصیص دهد. همچنین در بودجه 
شهرداری ها  برای  منابعی  کشور  وزارت  ساالنه 
را  منابع  این  باید  دولت  که  است  شده  مشخص 
تامین کند. افزون بر این شورای شهر این امکان 
را دارد که در بودجه ساالنه شهرداری، منابعی هم 
هوای  آلودگی  کاهش  جامع  برنامه  اجرای  برای 

تهران اختصاص دهد.
تجریشی در پایان افزود: شورای شهر تهران باید 
برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران را تصویب 
کند و سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه دارد که 
بر نحوه پیشرفت این برنامه ها نظارت داشته باشد.
منبع اینترنت

محیط  حفظ  فناوری،  و  علم  سریع  پیشرفت  با 
و  ها  سازمان  توجه  مورد  پیش  از  بیش  زیست 
موسسات قرار گرفته است. با بررسی این مسئله 
در صنعت نفت، موضوع فلرینگ یکی از مهم ترین 

مسائل در حوزه محیط زیست خواهد بود.
به نقل از خبرنگار دانش و فناوری انرژی امروز، در 
نخستین نگاه به واحدهای تولیدی در صنعت نفت 
بلندی  از هر چیز دیگر مشعل های  و گاز، بیش 
حجیم،  های  شعله  بر  افزون  که  شود  می  دیده 
اغلب دود سیاهی نیز روانه آسمان می کنند. تعدد 
این  عسلویه،  مثل  صنعتی  مناطق  در  ها  مشعل 

مسئله را نگران کننده تر نیز جلوه می دهد.
آالیندگی ناشی از مشعل های معمول

صنعت  در  استفاده  مورد  معمول  های  مشعل 
سه  هستند  ها   Elevated Flare همان  که 
ایجاد می کنند. به طور مشخص  نوع آالیندگی 
بیشترین حد آالیندگی آن ها را می توان در تولید 
کامل  احتراق  عدم  از  ناشی  ای  گلخانه  گازهای 
بازده  فلرها  نوع  این  در طراحی  آنکه  با  دانست؛ 
با  اما  لحاظ می شود  از 9۵ درصد  بیش  احتراق 
واقعی  شرایط  از  محاسبات  بودن  دور  به  توجه 
اساسی  بر  طراحی  انجام  و  صنعتی  واحد  محیط 
داده های عمومی، نمی توان در حوزه ی عملکرد 

بعنوان محاسبات دقیق و واقعی از آنها یاد کرد.
فلرها،  نوع  این  در  اینکه  به  توجه  با  طرفی،  از 
 )Stack( در باالی دودکش )Burners( مشعل
قرار می گیرد، عوامل محیطی مثل وزش باد بر 
مقدار اکسیژن رسانی به گازهای در حال سوخت 
درصد   ۷۰ تا  را  احتراق  بازده  گاه  و  گذارده  اثر 
در  خصوص  به  موضوع  این  دهند.  می  کاهش 

تولید گاز مونوکسیدکربن بسیار مصداق دارد.
عظیمشان  شعله  به  توجه  با  فلرها  نوع  این 
تشعشعات حرارتی بسیاری دارند که سبب می شود 
آنها را از تأسیسات فرآیندی فاصله دهند؛ به طوری 
که در مناطقی مانند عسلویه، دامنه کوه ها مملو 
از  گاه  که  حرارتی  شعاع  این  فلرهاست.  این  از 
را  ۲۵۰-۱۰۰ متری محدوده ی شعله ی اصلی 
به عنوان محدوده ی ممنوعه به خود اختصاص 
گونه  هر  از  را  توجهی  قابل  مساحت  دهد  می 

کاربری زیست خارج می کند.
تزریق  است.  صوتی  آالیندگی  عامل،  سومین 
تولید دود  از  فلرها جهت جلوگیری  بخار آب در 

کند  می  ایجاد  زیادی  صدای  و  سر  آنها،  در 
که بلندی آن در نوک فلر به ۱4۰ دسیبل نیز 
می رسد. این مقدار تقریبًا دو برابر حداکثر میزان 
واحدهای صنعتی  در  دسیبل(   8۵( پذیرش  قابل 
است که با توجه به ساختار و طراحی این فلرها 

صدای مذکور غیرقابل حذف است.
    نسل جدید فلرها

    نسل های جدید فلرها به دنبال برطرف کردن 
سنتی  نسل  با  مرتبط  آالیندگی  موارد  تمامی 
فلرهای  نظیر  فلرهایی  هستند.  گازها  سوزاندن 
زمینی یا محفظه ای، نمونه ای از این فن آوری 
را با خود دارند. فلرهای زمینی و نوعی از آنها که 
به اصطالح GROUND FLARE هستند جزء 
فلرهای محفظه ای )CLOSED FLARE( به 
شمار می روند. در این نوع فلرها که بیشتر مشابه 
یک زباله سوز عمل می کنند مشعل ها در پایین 
دودکشی قرار می گیرند که همین امر سبب نام 
 GROUND( گذاری آنها به نام فلرهای زمینی

FLARE( شده است. این نوع فلرها که مشعل 
را  قابلیتی  دارد  قرار  دودکشی  پایین  در  ها  آن 
کنترل  شرایط  در  احتراق  که  کنند  می  ایجاد 
شده ای انجام شود. بنابراین اثر عوامل محیطی 
مقدار  حداقل  به  احتراق  بازده  بر  باد  وزش  مثل 
ممکن می رسد. همچنین این امکان را در فلر به 
نیاز در طراحی دیده  وجود می آورد که اگر این 
شود مقدار اکسیژن رسانی یا هوادهی با دمنده ها 
و به صورت اجباری )Forced Draft( صورت 
به 99.999  احتراقی  بازده  این شرایط  پذیرد. در 

درصد می رسد.
برای حفظ محیط زیست و  آنچه  از سوی دیگر 
امر اهمیت دارد و سازمان محیط  این  مسئوالن 
زیست به دنبال آنست، وجود شرایط الزم برای 
با  ویژه  به  هاست؛  آلودگی  آنالیز  و  گیری  اندازه 
توجه به اینکه در فلرهای زمینی احتراق در بخش 
پایین دودکشی انجام می شود، این امکان وجود 
باالی  های  قسمت  در  آناالیزر  دستگاه  که  دارد 

بسیار  آماری  اطالعات  و  شده  نصب  دودکشی 
اخذ  احتراق  از  ناشی  گازهای  ترکیبات  از  دقیقی 
عایق  امکان  و  فلرها  این  بسته ی  کند. سیستم 
بندی داخلی آنها از یک سو و قرار گرفتن شعله 
آن  مشاهده  و  خروج  عدم  و  دودکش  داخل  در 
از سوی دیگر سبب  بیرونی دودکشی  در محیط 
شده فلرهای زمینی تشعشع های حرارتی نداشته 
کردن  حداقل  به  باید  موارد  این  کنار  در  باشند. 

اصوات تولیدی از فلرهای زمینی نیز اشاره کرد.
و  طراحی  فلرها،  این  قطر  افزایش  به  توجه  با 
قرار گرفتن مشعل ها در پایین دودکش، اصوات 
تولیدی از این فلرها به کمتر از 8۵ دسیبلی یعنی 
صنعتی  واحدهای  تأیید  مورد  ی  محدوده  در 
در  صوتی  آالیندگی  بنابراین  است.  گرفته  قرار 
در محدوده ی  کارکنان  برای  واحدهای صنعتی 

استاندارد و قابل قبول قرار می گیرد.
    ضرورت جایگزینی فلرهای

 نسل جدید
به نظر می رسد این نسل از فلرها که سال هاست 
اند و مورد تأیید  اروپایی استفاده شده  در صنایع 
نیز  کشورها  این  زیستی  محیط  های  سازمان 
فلرهای  برای  مناسبی  جایگزین  بتوانند  هستند، 

فعلی در صنعت نفت و گاز ایران نیز باشند.
و  رشد  روبه  روند  که  است  حالی  در  این      
کالن  مدیریت  سطح  در  مناسب  بسیار  سیاست 
صنعت نفت به سمت کاهش گازهای فلر نیز به 

نوعی عالج واقعه قبل از درمان آنست.
نیست  امکانپذیر  فلر  کلی  حذف  اکنون  اگرچه 
جهت  جدید  های  آوری  فن  و  ها  روش  با  اما 
سوزانده  گازهای  توان  می  گازها  این  بازیافت 
را به حداقل رساند که جایگزینی این نوع فلرها 
می تواند مکمل نهایی این طرح ها بوده، حداقل 
نیز کامل تر تحت احتراق قرار  گاز منتقل شده 
به  را  محیطی  زیست  ضایعات  کمترین  و  گیرد 

همراه داشته باشد.
گاز  مترمکعب  میلیون   ۲8 روزانه  سوزاندن 
را  کشور  منابع  از  عظیمی  حجم  نفت،  همراه 
شامل می شود که با مدیریت صحیح، افزون بر 
بازیافت این منابع می توان مانع از آسیب دیدگی 
برای  را  روش  بهترین  و  شده  زیست  محیط 
سوزاندن این گازها انتخاب کرد. این موضوع می 

تواند انتخابی سبز در صنعت طالی سیاه باشد.

ابرها در کشورهای  بارور کردن  یا  اینکه هارپ و 
دیگر عامل کاهش بارندگی در ایران شده واقعیت 
آنچه  آلودگی هوا و ریزگردها هم به خالف  ندارد. 
تصور می شود به دلیل آنکه باعث متراکم شدن هوا 

می شوند به کاهش بارندگی منجر نمی شوند.
بارندگی  کاهش  تسنیم،  خبرگزاری  از  نقل  به 
یکی  به  روزها  این  جاری،  سال  در  کشور  در 
و  شده  تبدیل  پرسش  ها  بحث برانگیزترین  از 
هوا،  آلودگی  جمله  از  متعدد  عواملی  نتیجه  در 
کاهش  اتهام  مظان  در  هارپ  پروژه  و  ریزگردها 

بارندگی کشور قرار گرفته اند.
پرویز کردوانی، ملقب به پدر علم کویرشناسی ایران 
با رد احتمال تأثیر پروژه هارپ در کاهش بارندگی 
در ایران به تسنیم می گوید: اینکه هارپ و یا بارور 
کاهش  عامل  دیگر  کشورهای  در  ابرها  کردن 
بارندگی در ایران شده واقعیت ندارد. آلودگی هوا و 
ریزگردها هم به خالف آنچه تصور می شود به دلیل 
آنکه باعث متراکم شدن هوا می شوند به کاهش 
بارندگی  کاهش  علت  نمی شوند.  منجر  بارندگی 
شدن  گرم  است.  زمین  کره  شدن  گرم  ایران  در 
بارندگی در مناطق کم باران و  کره سبب کاهش 
افزایش بارندگی در مناطق پرباران شده به طوری 

که هفته گذشته در مرز آمریکا ـ کانادا یک و نیم 
متر برف به زمین نشست.

ایران  اینکه چرا ترکیه به خالف  وی در پاسخ به 
از بارندگی قابل توجهی برخوردار است می گوید: 
یک سوم  حدود  کلی  به طور  ایران  در  بارندگی 
بارندگی در کل دنیاست و علت آن وجود هوای 
پرفشار است که مانع باال رفتن بخار آب می شود. 
هوای پرفشار، در واقع مانند بادبزن عمل کرده و 
رطوبت را به اطراف پخش می کند، در حالی که 
در هوای کم فشار، بخار آب امکان صعود دارد و به 

بارندگی می انجامد.
این جغرافیدان، با تأکید بر لزوم مدیریت آبخیزداری 
سطح  سو  یک  از  ما  کشور  در  می شود:  یادآور 
سوی  از  و  رفته  پایین  بسیار  زیرزمینی  آب های 
برای جاری شدن سیل فراهم است،  دیگه زمینه 
بنابراین به ویژه در این شرایط که با بحران جدی 
آب مواجه هستیم، آنچه اهمیت دارد بهره برداری از 
بارش هاست تا هم کاهش سطح آب های زیرزمینی 
جبران شده و هم از خسارات سیل جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو و سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری باید با احداث سد و تأسیسات 
تغذیه مصنوعی، چاه و استخر، سیالب ها را پیش از 

ورود به دشت به عمق زمین نفوذ بدهند، می گوید: 
برای جبران کاهش سطح آب های  از یک طرف 
زیرزمینی چاه های کشاورزان را می بندند یا برداشت 
آب را برایشان محدود می کنند و از طرف دیگر تنها 
هشدار  سیالب،  شدن  جاری  مواقع  در  تدبیرشان 
همین  که  حالی  در  است،  آب گرفتگی  به  نسبت 
سیالب با مدیریت صحیح، کمکی مؤثر به افزایش 

سطح آب های زیرزمینی خواهد بود.

نسل جدید فلرها؛ 
ضامن محیط زیست

پروفسور کردوانی : 

علت کاهش بارندگی گرم شدن زمین است نه هارپ!
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منظر بصری عمومی شهر را زشت و آزار دهنده نکنیم

لطفاً پس از معرفي اجمالي خودتان 
بفرمایید خوشنویسي را از چه سالي شروع 

كردید و از محضر كدام یك از اساتید
 بهره بردید؟

اهواز  آبان ماه 1357 در   کیانوش شفیعی هستم متولد 
و در یک خانواده ی هنرمند متولد شدم. فارغ التحصیل 
رشته ی معماری شهری هستم و در زمینه ی خوشنویسی 
و نقاشی فعالیت می کنم. به واسطه ی حضور گرم پدر و 
استاد گرانقدرم کیامرث شفیعی که از اساتید و هنرمندان 
معاصر خوشنویسی ایران هستند، از کودکی با صدای جیر 
جیر گوشنواز قلم بر روی کاغذ بزرگ شدم و از همان ابتدا 

در محضر ایشان قواعد و اصول این هنر را فرا گرفتم.

 چرا و چطور شد  از بین هنرهاي مختلف به 
خوشنویسي عالقه مند شدید؟

از دوران کودکی به هنر عالقمند شدم چون پدرم هنرمند 
بود و من بیشتر وقتم را در کنار ایشان سپری می کردم 
به همین دلیل کم کم به شاگردی در جوار ایشان نشستم 
و چون فرزند اول خانواده بودم تشویق های پدر و مادرم 
باعث شد که راه جدیدی در زندگی هنری ام گشوده شود 
و خوشنویسی را به طور جدی پیگیر شوم. به طوریکه در 
دبستان در کالسهای هنر، تمرین های خط را که معلم 
می داد، من برای همکالسی هایم می نوشتم و همگی 
نمرات عالی دریافت می کردند و زنگ های تفریح گاهی 
در نقش معلم به دوستانم آموزش خط می دادم که لذت 

خاصی برایم داشت.

 نقش خانواده در تکامل هنري شما 
 در چه حدي بوده است؟

بسیار  نقش  خانواده  های  تشویق  و  ها  حمایت  قطعاً   
اساسی و چشمگیری در پیشرفت هنری من داشته است. 
از راهنمایی های پدرم بهره می بردم تا جایی که از دوران 
نواحی  پرورش  و  آموزش  مسابقات  کلیه  در  نوجوانی 
به  موفق  کشوری  چه  و  استانی  سطح  در  چه  مختلف 
کسب مقام های اول تا سوم خوشنویسی شدم. همچنین 
موفق به دریافت گواهینامه سه دوره ی متوسطه، خوش 
و عالی از انجمن خوشنویسان شدم. تا کنون در چندین 

نمایشگاه آثار خوشنویسی داخلی شرکت کردم و در سال 
2004 میالدی در نمایشگاهی که هر ساله روز 9 اوکتبر 
در اوکراین به مناسبت روز نقاش برگزار می شد تعداد 28 

اثر از آثار نقاشی آبرنگ خود را ارایه دادم.

 به عقیده شما آیا خوشنویسي هنري ذاتي 
است یا اكتسابي؟ تعلیم چقدر در خوشنویس 

شدن یك فرد موثر است؟
 ذوق هنری و استعداد می تواند ذاتی باشد. هنر و هنرورزی 
استعدادیست که خداوند در وجود انسان ها نهاده که هر 
فرد نسبت به میزان عالقمندی خود به یکی از رشته های 
هنری می تواند از این سرمایه ی خدادادی بهره ببرد. اما 
در هر هنری از جمله خوشنویسی اصول و قواعد آموزش 
امری کاماًل اکتسابی است و به هیچ وجه نمی توان نقش 

تعلیم را در این رابطه نادیده گرفت.

 به عنوان یك هنرمند خوشنویس كه حتما 
در طول روز با اشعار و كلمات بزرگان سر 
و كار زیادي دارید؛ رابطه میان ادبیات و 

هنر خوشنویسي را در فرهنگ ایراني چطور 
ترسیم مي كنید؟

ارتباطی  خوشنویسی  و  ادبیات  بین  ارتباط  من  نظر  به   
مستحکم و بنیادین است و به نوعی به هم آمیخته اند 
پیام  انتقال  به  متعهد  را  و یک هنرمند خوشنویس خود 
و  داند  می   ... و  اشعار  انسانی،  اجتماعی،  اخالقی،  های 
این رسالت پیوندی جدانشدنی بین این دو مقوله برقرار 

کرده است.

 در حال حاضر در شهرداری
به چه كاری مشغولید و آیا این فعالیت 

با هنرتان مرتبط است؟
بنده حدود 10 سال است که به عنوان خدمتگزار کوچکی 
از خدمتگزاران به مردم این شهر در مجموعه زحمتکش 
شهرداری در حال انجام وظیفه هستم و در حال حاضر 
کل  اداره  در  انتشارات  و  تبلیغات  اداره  رییس  عنوان  به 
و  هستم  فعالیت  مشغول  الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
از  که  دارم  این  بر  مناسبتی سعی  و  تبلیغات شهری  در 

تجربیات هنری خود در ارتباط با شهروندان و ارتقاء سطح 
کیفی و شیوه های خالقانه تبلیغات محیطی بهره گیرم. 

به نظر شما چه ارتباطی یا بهتر است 
بپرسیم  چه تفاوتی بین خوشنویسی دستی و 

خوشنویسی دیجیتال وجود دارد؟ 
 همانطور که از عنوان مطلب مشخص است، خوشنویسی 
کارگیری  به  با  و  جوهر  و  قلم  دست،  کمک  به  دستی 
پردازد.  آفرینش هنری خود می  به  سبک های مختلف 
در واقع حسن خطاطی دستی در این است که شما می 
با  آزادانه و بدون مواجهه  را  نهایت خالقیت خود  توانید 
محدودیت های مربوط به نرم افزار، فونت یا چاپگر برای 

نوشتن حروف به سبک منحصر به خود به کار بگیرید. 
هزینه  دستی  شیوه  به  خطاطی  اساسی  مشکل  منتها 
های باالی آن نسبت به خطاطی دیجیتال است. اما در 
خوشنویسی دیجیتال با استفاده از فونت های طراحی شده 
را  آثار خود  واقعی  و خوشنویس  توسط هنرمندان طراح 
خلق می کند و امروزه نرم افزارهای متعددی برای رونق 
گرفتن هرچه بیشتر خوشنویسی دیجیتال وارد بازار شده 
اند مانند: چلیپا، مریم، میرعماد و...  که متأسفانه با ورود 
به عرصه ی هنر  تکنولوژی و صنعت چاپ و دیجیتال 

الشعاع قرار گرفته  به نوعی تحت  ارزش هنر و هنرمند 
است و هنرمند جهت امرار معاش خود صرفاً نمی تواند به 

هنر خود متکی باشد. 

نقش هنر خوشنویسی را در تبلیغات 
شهری  چگونه ارزیابی می كنید؟

به  را  مفهوم  که  داشت  وظیفه  خط  سنتی،  دنیای  در 
آسانترین، سهل ترین، سریعترین و خواناترین وجهی بیان 
نماید تا در نگاه اول فرم و محتوا و شکل و مفهوم یک 
مکان به بیننده و خواننده القاء شود. اما اینک وظیفه مهم 
خط، زیبایی و تبلیغ است. هنر خوشنویسی به دلیل زیبایی 
بصری و پیام رسان بودن خود قابلیت بکارگیری در آثار 

مختلفی که از طراحی گرافیک بهره جستند را دارا می 
باشد. به خصوص با پیدایش هنر خوشنویسی دیجیتال و 
ارتقاء آن این امر سهولت بیشتری یافته است و در قسمت 
های مختلف مانند طراحی پوستر، بنر، بیلبورد، لوگو، و... 

استفاده های زیادی از آن می شود.
 نقش گرافیك شهری در ارتقاء كیفیت های 
كالبدی و اجتماعی فضاهای عمومی شهری  

را چگونه می بینید؟
فضاهاي عمومي، عموماً جزء الینفک جاذبه هاي شهري 

و میراثي ماندگار از فرهنگ و هویت جوامع محسوب مي 
شوند. از این رو، کیفیت فضاهاي عمومي و عناصر شهري 
تواند  مي  فضاهای شهری  پیرامون  و  در محیط  مستقر 
زمینه ساز حضور یا عدم حضور شهروندان در فضاهاي 
شهري باشد. لذا هنر یکی از عناصر و ابزارهای کاربردی 
تحکیم  و  اجتماعی  پایداری  در  موثری  نقش  که  است 
نمادهای فرهنگی و تلفیق آنها در فضاهای شهری دارد 
از جامعه ی هنری  به عنوان عضو کوچکی  بنده هم  و 
و همچنین به واسطه ی شغل فعلی در اداره تبلیغات و 
انتشارات شهرداری اهواز در حد توان سعی در این تلفیق 
داشته ام زیرا مقوله هنر می تواند در عصر ارتباطات به دلیل 
محدودیت های خاص زبان نوشتاری و نارسا بودن کلمات 
به عنوان مهمترین رسانه  را  واژه ها، هنر و گرافیک  و 
ارتباط تصویری مطرح نماید. و هنر نیزسهمی ارزشمند 
نماید. همچنین  ایفا  در کیفیت بصری فضاهای شهری 
فضاهای عمومی شهری مکان های ملموسی هستند که 
فعاالنه بر زندگی ما اثر گذارند و در این میان هر نوع اثر 
هنری می تواند تأثیرات مهمی در بافت اجتماعی فضاهای 
شهری ایجاد نماید و باعث تنوع و سرزندگی، ایجاد هویت 

شهری و شهروندی و ارتقاء کیفیت بصری گردد.

 به نظر شما فرهنگ و هنر در ارتقاء كیفی 
زندگی شهری به چه میزان در فرهنگ 

شهروندی موثر است؟
 به نظر من فرهنگ و هنر هر یک و یا توأمان نقش تعدیل 
کننده دارند. فرهنگ ما را در درک زندگی شهری، روش 
)همه  همنوعان  با  پیوند  چگونگی  و  معضالت  بر  غلبه 
می  یاری  شهری  محیط  با  ارتباط  نحوه  و  شهروندان( 
دهد و هنر نیز، بویژه نقش تلطیف کننده دارد. در زندگی 
شهری مدرن با همه تنگناها و چشم اندازهای خوب و بد 
آن، فرهنگ به ما قدرت تفاهم و تعامل سازنده می دهد و 
هنر به ما یادآوری می کند که چگونه باید »دوست داشته 
باشیم« و با قدرت تخیل، تصور و تصویر، زیبایی ها را تولید 
و باز تولید کنیم. حضور و مشارکت هنرمندان در فضاسازی 
خالقانه محیط شهری از طریق آفرینش هنری تعریف می 
شود و هنرهای محیطی می کوشد تا مخاطب را متوجه 
مسایلی نظیر فرهنگ شهروندی، زیست محیطی و... نماید.

 در خانواده آیا فرزندان شما   
هم به این هنر عالقه دارند ؟

صورت  به  هنری  کارهای  تمامی  بنده  نظر  به  خیر، 
زنجیروار به هم پیوسته و تنیده هستند و هنرمند به عنوان 
خالق اثر در اصل ذات و ذوق هنری خود را به نمایش می 
گذارد. دخترم به هنر موسیقی عالقمند هستند و مراحل 
تئوری و عملی نواختن ساز ویولن را سپری می کند و از 
همینجا بهترین آرزوها را برای ایشان و تمامی هنردوستان 

از خداوند منان خواستارم.

 شما در منزل خودتان چه آثار هنری  
 را روی دیوار دارید؟

 تابلوهای نقاشی آبرنگ و خوشنویسی که آثار این حقیر و 
پدر بزرگوارم هستند.

 یکي از زیباترین اشعاري  
را كه نوشته اید براي ما بخوانید؟

 هر خدمتی که کردم بی مزد بود و منت
 یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت

 با تشکر از شما در پایان
  اگر حرف خاصی دارید بفرمایید؟

 با سپاس فراوان از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید در 
اینجا بر خود الزم میدانم که از تمامی پرسنل زحمتکش 
شهرداری اهواز و نیروهایی که خالصانه و صادقانه شبانه 
می  اهواز  شریف  مردم  به  کردن  خدمت  حال  در  روز 
این  به  است  همچنین الزم  کنم.  تشکر  و  تقدیر  باشند 
نکته هم اشاره کنم که مردم عزیزمان الیق بهترین ها 
هستند و وظیفه خود را در حفظ زیبایی شهری به خوبی 
انجام می دهند و امیدوارم با تالش شهرداری به عنوان 
رسان شاهد شکوفایی  و خدمات  نهاد  مردم  ارگان  یک 
مشارکت  و  شهری  های  جاذبه  در  باال  های  پتانسیل 
شهروندان در نگهداری و آراستگی شهر با تلفیقی از هنر و 
معماری باشیم چرا که مشارکت هر چه بیشتر شهروندان، 
شهرداری را در راستای محقق نمودن پروژه های عمرانی، 

فرهنگی و تقویت هویت شهری یاری می رساند. 

هب صرری قلم کند تصوری !

گفتگو با یک هنرمند نقاش و خوشنویس
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درسی دانش آموزان در پی تعطیالت چند روزه ناشی از آلودگی هوا را بر عهده معلمان دانست و گفت: 
هر گونه تصمیم شتاب زده در زمینه طرح تعطیلی یک ماهه مدارس در زمستان را کارگشا نمی دانیم.

حقوق شهروندی

  حقوق شهروندی 
از دیدگاه بنیانگذار انقالب اسالمی

قسمت آخر
در ادامه شماره قبل و با عنايت به 
و  انقالب  کبير  رهبر  های  ديدگاه 
بنيان گذار جمهوري اسالمي ايران 
سّره(  )قدس  خميني  امام  حضرت 
شهروندی،  حقوق  موضوع  در 
از  برخي  مختصر،  نوشتار  اين  در 
مفاهيم و مصاديق مربوط به حقوق 
اميد  گردد.  می  بيان  شهروندي 
است در اين رهگذر گامي هر چند کوچک در ارائه ديدگاهي امام 

خميني )ره( برداشته باشيم : 
 7( در خصوص حقوق شهروندان در انتخابات آزاد

يکي از مهم ترين حقوق اساسي مردم در جامعه، حق تعيين سرنوشت 
است. اين حق، از جمله حقوقي است که قانون اساسي بسياري از 
کشورها آن را براي مردم به رسميت شناخته است. از ديدگاه حضرت 
امام خميني )ره( حق تعيين سرنوشت از حقوق اساسي مردم مي باشد 
که به موجب آن، هر ملتي بايد سرنوشت خودش را خودش معين 
کند ايشان در اين خصوص بيان فرموده اند:»همانطوري که مکرر 
من عرض کرده ام و سايرين هم گفته اند، انتخابات در انحصار هيچ 
کس نيست، نه در انحصار روحانيون است، نه در انحصار احزاب است، 
نه در انحصار گروه ها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم 
براي تحصيل  انتخاب  و  است  سرنوشت خودشان، دست خودشان 

سرنوشت شما ملت است.«
از ديدگاه امام )ره(، نه تنها همه مردم داري حق رأي هستند، بلکه 
اساس حق مشارکت و تعيين سرنوشت نيز براي همه مردم وجود 
بايد در سرنوشت خود  از مرد و زن  اعم  اقشار مردم  دارد و تمامي 
مشارکت داشته باشند ايشان در خصوص مساوات شهروندان در رأي 
دادن بيان فرموده اند: »... بايد همه شما در اين امر نظر داشته باشيد، 
در امور سياسي نظر داشته باشيد. براي اينکه امور سياسي مخصوص 
يک طبقه نيست، همانطوري که علم مخصوص يک طبقه نيست. 
جامعه  و  کنند  دخالت  سياسي  امور  در  بايد  مردها  که  همانطوري 
خودشان را حفظ کنند، زن ها هم بايد دخالت کنند و جامعه را حفظ 
کنند. زن ها هم بايد در فعاليت ها اجتماعي و سياسي همدوش مردها 
باشند، البته با حفظ آن چيزي که اسالم فرموده است.« حضرت امام 
)ره( در فرازي از وصيت نامه خويش بيان فرموده اند: »و وصيت من به 
ملت شريف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئيس جمهور 
و چه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و چه انتخاب خبرگان براي 
تعيين شوراي رهبري يا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصي که انتخاب 

ميکنند روي ضوابطي باشد که اعتبار مي شود.«
 8( درخصوص اقليت هاي مذهبي: از نظر حضرت امام خميني 
فرائض  انجام  آزادي  اسالمي  حکومت  در  مذهبي  هاي  اقليت  )ره( 
مذهبي را دارا هستند. اقليت هاي مذهبي مي توانند به طور آزادانه 
به اعمال مذهبي خود بپردازند. امام )ره( در آستانه پيروزي انقالب و 
تشکيل حکومت اسالمي، در پاسخ به سوالي در اين باره مي فرمايند: 
کليه  به  توانند  اسالمي مي  در حکومت  اقليت هاي مذهبي  »تمام 
فرائض مذهب خود آزادانه عمل نمايند«. از ديدگاه امام وظيفه حکومت 
اسالمي حمايت از حقوق اقليت هاي مذهبي است. حکومت اسالمي 
بايد از حقوق آنان همچون ساير شهروندان دفاع کند. امام )ره( درباره 
ي روابط بين اقليت ها مي فرمايد : » اقليت هاي مذهبي نه تنها آزادند، 
بلکه دولت اسالمي موظف است از حقوق آنها دفاع کند« و نيز در جاي 
آنان  حقوق  از  است  موظف  اسالمي  فرمايند: »حکومت  مي  ديگر 

)اقليت هاي مذهبي( به بهترين وجه حفاظت کند« 
اقليت هاي  به  از هر مسلکي  بيش  و  از هر ديني  بيش  »...اسالم 
مذهبي، آزادي داده است. آنان نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان که 
خداوند براي همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترين 

وجه از آنان نگهداري مي کنيم«
»... اسالم هميشه حافظ حقوق مشروع اقليت هاي مذهبي بوده و 
مسائل خود  به  آزادنه  و  آزادند  اسالمي  در جمهوري  آنان  هست. 
مي پردازند و در پناه حکومت اسالمي چون بقيه افراد، در اظهار عقيده 
آزادند« همچنين نين ايشان در وصيت نامه سياسي الهي خويش در 
خصوص اقليت هاي مذهبي بيان فرموده اند: »... و به اقليت هاي 
مذهبي رسمي وصيت مي کنم که از دوره ي رژيم پهلوي عبرت بگيرند 
و وکالي خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوري اسالمي 
و غير وابسته به قدرتهاي جهانخوار و بدون گرايش به مکتب هاي 
الحادي و انحرافي و التقاطي انتخاب نمايند.« »اسالم هميشه حافظ 
حقوق مشروع اقليت هاي مذهبي بوده و هست. آنان در جمهوري 
اسالمي آزادند و آزادنه به مسائل خود مي پردازند و در پناه حکومت 

اسالمي چون بقيه افراد، در اظهار عقيده آزادند« 
9( در خصوص آزادي بيان :  »آزادي« يکي از مفاهيم اساسي 
با توجه به ديدگاه خواص خود  است که حضرت امام خميني )ره( 
درباره جهان و انسان به آن باور داشته و بر اين اساس آزادي جايگاه 
وااليي در انديشه امام پيدا مي کند تا جايي که آنرا يکي از بزرگترين 
اند: »قانون  داشته  بيان  آزادي  مورد  در  ايشان  دانند  نعمت ها مي 
اساسي مي گويد ملت ها بايد آزاد باشند، ملت ايران بايد مردمش 
آزاد باشند، مطبوعات بايد آزاد باشد، هيچکس حق ندارد جلوي قلم 
را بگيرد.«و نيز در جاي ديگر مي فرمايند: » اين ملت آزاد است به 
حسب قانون اساسي، به حسب شرع ملت آزاد است. قانون اساسي 
ملت را آزاد کرده« ايشان در خصوص آزادي بيان که فراتر از انديشه و 
عقيده است و از حقوق اساسي است و در بسياري از جوامع به رسميت 
شناخته شده  اين چنين فرموده اند: » آنچه در آزادي بيان اهميت 
بسيار دارد تشخيص حدود آن است. توهين و افتراء، شکستن حريم 
خلوت و تنهايي افراد، تجاوز به حقوق ديگران، افشاء اسرار دولتي، 
انتشارنوشته ها و صور قبيح و کفر و ناسزاگويي به مقدسات و تجاوز 

به حقوق اقليتها، نمونه هايي از تعدي به حقوق جامعه است«
»... بيان همه چيز آزاد است. چيزهايي آزاد نيست که مضر به حال 

ملت ما باشد«
ايشان در فرازي از وصيت نامه الهي سياسي خود مي فرمايند: »... 
و بايد همه بدانيم که آزادي به شکل غربي آن، که موجب تباهي 
جوانان و دختران و پسران مي شود، از نظر اسالم و عقل محکوم 
است. و تبليغات و مقاالت و سخنراني ها و کتب و مجالت برخالف 
اسالم و عفت عمومي و مصالح کشور حرام است و بر همة ما و همة 
مسلمانان جلوگيري از آنها واجب است. و از آزادي هاي مخرب بايد 
جلوگيري شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خالف مسير 
ملت و کشور اسالمي و مخالف با حيثيت جمهوري اسالمي است به 

طور قاطع اگر جلوگيري نشود، همه مسئول مي باشند.
 10( توصيه به دولتمردان بر حفظ حقوق شهروندي:

حضرت امام خميني )ره( در خصوص رعايت شئونات و حفظ حقوق 
شهروندي به دولتمردان توصيه نموده اند: »... و به مجلس و دولت 
بدانيد و در  را  اين ملت  نمايم که قدر  و دستاندرکاران توصيه مي 
خدمتگزاري به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمديدگان 
که نور چشمان ما و اولياي نعم همه هستند و جمهوري اسالمي 
ره آورد آنان و با فداکاري هاي آنان تحقق پيدا کرد و بقاي آن نيز 
مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنيد و خود را از مردم و آنان را 
از خود بدانيد و حکومت هاي طاغوتي را که چپاولگراني بي فرهنگ 
و زورگوياني تهي مغز بودند و هستند را هميشه محکوم نماييد، البته 
با اعمال انساني که شايسته براي يک حکومت اسالمي است« »صد 
آهنين ملت خللي حاصل نخواهد شد که خدمت گزاران باال و واالتر 

در خدمتند، واهلل نگهدار اين ملت و مظلومان جهان است «

تجربیات کالنشهرها

با همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و 
شهرداری تهران انجام می شود ؛

راه اندازی سیستم جامع توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار در سراسر کشور 

زنان  توانمندسازی  ستاد  رئيس 
اينکه  بيان  با  خانوار  سرپرست 
سيستم  گذشته  روز  تهران  شهرداری 
مسئوالن  به  را  خود  توانمندسازی 
قرار  کرد، گفت:  معرفی  زنان  معاونت 
اقدامات  ها،  سازمان  مابقی  تا  است 
معرفی  را  توانمندسازی  به  مربوط 
کنند و در نهايت سيستم واحد و جامع 
خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی 

برای کل کشور راه اندازی شود. 
فهميه فيروزفر در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت، با اشاره به جلسه ای که 
با معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده رياست جمهوری اظهار کرد: با توجه 
به تجربيات شهرداری تهران در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، 
در جلسه روز گذشته ضمن تشريح فرآيندها پيشنهاد داديم از اين پس در 
برنامه ريزی ها شخص زن سرپرست خانوار را به عنوان محور قرار دهيم 
و مشخص کنيم فرد در اين فرآيند به چه خدماتی نياز دارد و چه سازمانی 

بايد اين خدمات را ارائه دهد. 
وی افزود: پيشنهاد ما اين است تا در قالب همکاری و هم افزايی سازمان ها، 
خروجی سيستم مشاوره سازمان بهزيستی وارد فرآيند آموزش و در نهايت 
اشتغال شود. نظر ما اين است که اين اتفاق زير نظر معاونت زنان و خانواده 

رياست جمهوری اتفاق بيفتد. 
شهرداری  اينکه  بيان  با  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی  ستاد  رئيس   
تهران روز گذشته سيستم توانمندسازی خود را به مسئوالن معاونت زنان 
معرفی کرد، گفت: قرار است تا مابقی سيستم های مربوط به توانمندسازی 
عنوان يک  به  بهترين سيستم  نهايت  در  و  معرفی شوند  زنان  معاونت  به 

سيستم واحد برای کل کشور در نظر گرفته شود. 
موالوردی،  دخت  زمان شهين  از  مذکور  اينکه طرح  يادآوری  با  فيروزفر   
کمک  با  و  شد  مطرح  جمهوری  رياست  خانواده  و  زنان  پيشين  معاون 
شهرداری به شکل پايلوت در شهر ری انجام شد، تصريح کرد: قرار است تا 
با همفکری و همکاری ارگان های مسئول، برنامه مذکور به سراسر کشور 
تسری پيدا کند و سيستم جامع توانمندسازی زنان سپرست خانوار در سراسر 

کشور راه اندازی شود.  

طرح توان افزایی همه جانبه زنان سرپرست خانوار 
در منطقه 19 اجرا می شود 

زنان  جانبه  همه  افزايی  توان  طرح 
سرپرست خانوار در سرای محله شکوفه 
سرپرست  بانوان  مشارکت  با  جنوبی 
اجرا  مند  عالقه  بانوان  ساير  و  خانوار 
می شود.  نرگس رسول زاده، مشاور 
شهردار در امور بانوان منطقه با اعالم 
اهميت  به  باتوجه  گفت:  خبر  اين 
فراگيری مهارت های مختلف و فنون 

فراهم شدن  و  شغل  يافتن  در  خانوار  سرپرست  بانوان  برای  کار  و  کسب 
شرايط اشتغال آنها با همکاری موسسه توسعه آينده برتر اقدام به برگزاری 
کارگاه های آموزشی توان افزايی بانوان شده است.  وی ادامه داد: هدف از 
برگزاری اين کارگاه ها جلب مسئوليت اجتماعی افراد جامعه نسبت به زنان 
سرپرست خانوار بويژه در مناطق کم برخوردار از طريق نشان دادن چهره قابل 
آموزش و توانمند شده آنها و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار از طريق 
افزايش سواد و اطالعات عمومی است. رسول زاده افزود: در اين کارگاه ها 
عالوه برتوانمندسازي شغلي،کليه مهارت هاي توسعه فردي و مهارت هاي 
اتکا  ارتقا سطح زندگی،کسب استقالل کامل،  اجتماعي عمومي در راستای 
ارائه  زنان سرپرست خانوار  اتکايی  توانايی های درونی، خودباوري، خود  به 
می شود. مشاور شهردار در امور بانوان منطقه خاطر نشان کرد: عناوين دوره 
زندگی،  های  مهارت  اجتماعی،  مالی-  های  مهارت  طرح  اين  در  آموزشی 
شهروند الکترونيک و سواد رسانه ای، سالمت و بهداشت زنان، حقوق مدنی و 
حقوق خانواده، انگيزش و توانمندی، مشارکت و کارگروهی است که در صورت 
تيم سازی و پذيرش تعامالت گروهی حمايت برای ايجاد کسب و کارهای 
کوچک محلی انجام خواهد شد. اين مسئول با اشاره به برگزاری رايگان اين 
دوره ها ياد آور شد: اين کارگاه ها طی 6 ماه با آموزش تئوری و عملی به 
شرکت کنندگان در روزهای يکشنبه و سه شنبه از ساعت 9 الی 12 به صورت 

پايلوت در سرای محله شکوفه جنوبی برگزار می شود.

پرداخت وام اشتغال خانگی به زنان سرپرست خانوار
از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزير 
زنان  به  خانگی  اشتغال  وام  پرداخت 
سرپرست خانوار خبر داد. علی ربيعی 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  گفت: 
اجتماعی برنامه های ويژه ای به منظور 
کمک به زنان سرپرست خانوار تحت 

پوشش نهاد های حمايتی دارد.
زنان  از  حمايت  برای  افزود:  وی 

سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستی و کميته امداد مقرر شده 
وام اشتغال خانگی به زنان پرداخت شود. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دانست  تعاون  وزارت  سياست های  از  يکی  را  خانگی  توليدات  از  حمايت 
از  محروم  استان های  در  خانگی  خرد  توليدات  از  حمايت  کرد:  تصريح  و 
سياست های اصلی وزارت رفاه در حوزه اشتغال زنان سرپرست خانوار است. 
زنان  به  اشتغال  ارائه وام  برای  به رقم در نظر گرفته شده  اشاره  با  ربيعی 
سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستی و کميته امداد خاطرنشان 
کرد: رقم وام به تعداد اعضا خانواده بستگی دارد، اما سقف تعيين شده برای 
آن ۵ ميليون است. وی در رابطه با زمان پرداخت اين وام به زنان سرپرست 
خانوار اذعان کرد: سود اين وام ۴ درصد خواهد بود و تالش شده در 6 ماه 
دوم سال جاری پرداخت شود. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص 
ايجاد  منظور  به  حرفه ای  و  فنی  سازمان  سوی  از  گرفته  صورت  اقدامات 
اشتغال های خرد برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد امام 
خمينی )ره( و سازمان بهزيستی گفت: سازمان فنی و حرفه ای برای ايجاد 
کسب و کار تعامل خوبی با سازمان بهزيستی و کميته امداد دارد و تالش 
شده از ظرفيت اين سازمان نيز برای اشتغال هر چه بيشتر زنان استفاده شود. 

تدوین برنامه جامع مدیریت پسماند شهر تهران  
مديريت  مشکالت  به  اشاره  تهران ضمن  شهر  زيست  محيط  اداره  رييس 
پسماند در شهر از تدوين برنامه جامع مديريت پسماند شهر تهران تا پاييز 

سال آينده خبر داد.
مديريت  جامع  طرح  تکميل  اينکه  بر  تأکيد  ضمن  بازگير  محمدحسين 
اقدامات  پسماند شهر تهران بر عهده شهرداری است، اظهار کرد: تاکنون 
به  عنوان مثال در سايت  انجام شدده است.  برای مديريت پسماند  زيادی 
به  نسبت  آن  شرايط  و  گرفته  صورت  اصالحاتی  آبعلی  گود  پسماند  دفن 
پسماند  دفن  سايت  اين  در  مجموعه ای  همچنين  است  شده  بهتر  گذشته 
برای بازيافت نخاله های ساختمانی راه اندازی شده است. اقدامات مثبتی نيز 
در مرکز دفن آرادکوه انجام و مرکز دفن پسماند کهريزک هم به زباله سوز 
چرخه  که  می شود  تکميل  زمانی  اقدامات  اين  همه  اما  است  شده  مجهز 

مديريت پسماند در شهر تهران به کار بيفتد.

زنان سرپرست خانوار، نیازمند حمایت اجتماعی
پذير در جامعه هستند  آسيب  اقشار  از جمله  زنان 
که در اين ميان زنان سرپرست خانوار بيش از ساير 
مي  قرار  اجتماعي  هاي  آسيب  معرض  در  زنان 
به  که  هستند  زناني  خانوار  سرپرست  زنان  گيرند. 
متارکه، طالق،  از جمله فوت همسر،  متعدد  داليل 
از کار افتادگي همسر، مفقود االثر بودن همسر و... 

سرپرستي خانواده خود را بر عهده گرفته اند.
پدري  سنگين  وظيفه  مادري  نقش  بر  آنها عالوه   
اکثر جوامع مسئوليت  اند. در  نيز عهده دار شده  را 
مرد  و  است  مرد  وظيفه  زندگي  مخارج  تأمين 
رفتن  با  اصلي خانواده است که  سرپرست و محور 
مرد از زند گي  به هر دليل  اين بار سنگين بدوش 
زن خانواده مي افتد. زني که تاکنون در نقش همسر 
و مادر ايفاي وظيفه کرده حال بايد نقش پدر و نان 

آور خانواده را بعهده گيرد.
بيوه، زنان  انواع زنان سرپرست خانوار شامل: زنان 
تنهايي  به  طالق  از  پس  که  زناني  از  اعم  مطلقه 
ولي  بازگشته  پدري  خانه  به  يا  و  کنند  مي  زندگي 
معتاد،  امرار معاش مي کنند، همسران مردان  خود 
بيکار،  مردان  همسران  زنداني،  مردان  همسران 
همسران مردان مهاجر، همسران مرداني که در نظام 
زنان خودسرپرست  وظيفه مشغول خدمت هستند، 
بي  دختران  خودسرپرست  دختران  تنها،  سالمند 
همسران  اند،  نکرده  ازدواج  هرگز  که  سرپرستي 

مردان ازکارافتاده و سالمند مي شوند.
متعددي که  و  و وظايف دشوار  اين وضعيت جديد 
به اجبار به زنان محول مي شود مانند تربيت فرزند، 
روحي،  نيازهاي  تأمين  منزل،  امور  به  رسيدگي 
غيره  و  مسکن  هزينه  تأمين  فرزند،  مادي  رواني، 
آنها را با مسائل و مشکالت بي شماري روبرو مي 
و  توان  حد  از  بيش  هايي  تنش  و  فشارها  و  کند 
ظرفيتشان به آنها وارد مي کند که به مرور آنها را 
رواني سوق  و  روحي  هاي  ناراحتي  انواع  به سمت 
مي دهد. بررسي وضعيت سالمت جسماني و رواني 
در  آنها  که  دهد  مي  نشان  خانوار  سرپرست  زنان 
رواني  و  از سالمت جسماني  زنان  ساير  با  مقايسه 
روحي  هاي  بيماري  انواع  با  و  برخوردارند  کمتري 
انزواطلبي،  افسردگي،  پرخاشگري،  اضطراب،  مانند 
وسواس و غيره دست و پنجه نرم مي کنند. همچنين 
از درد هاي جسماني متعددي رنج مي برند که منشأ 

اکثر آنها روحي و رواني است.
معاش  تأمين  وظيفه  گروه  اين  اينکه  به  توجه  با   
زندگي را نيز عهده دار مي باشند الزمه آن داشتن 
شغلي مناسب با درآمد مکفي و به دور از هياهوهاي 
اجتماعي و مهارت هاي فني و حرفه اي و شغلي 
آنها  مشکالت  عمده  پس  است  اشتغال  جهت 
نداشتن مهارت و توانمندي الزم جهت شروع به کار 
توانمندسازي  لذا به منظور  باشد  ادامه آن مي  يا  و 
مناسب  شغل  اهراز  جهت  خانوار  سرپرست  زنان 
فراگيري آموزش هاي مهارتي فني، شغلي و کسب 

و کار حائز اهميت است. 
ويژه  به  آموزشي  هاي  سازمان  راستا  همين  در 
تواند  مي  کشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان 
با ارائه دوره هاي مختلف آموزشي نقش مهمي در 
افراد جهت ورود يه  اين  اندوزي  آموزش و مهارت 

بازار کار داشته باشد.
طبقه بندي زنان سرپرست خانوار

کليه  به  همسر  بي  زنان  سرپرست:  بي  زنان   -
جمله  از  مختلف  داليل  به  که  شده  اطالق  زناني 
فوت همسر، طالق و رهاشدگي، مجرد زندگي مي 
را  همسرانشان  مختلف  داليل  به  که  زناني  کنند. 
از دست مي دهند يا از همسرانشان جدا مي شوند 
که  رو مي شوند  روبه  ديگري  با جهان  يکباره  به 
حتي  بيوه  زنان  هستند  مواجه  زيادي  مشکالت  با 
صورت  در  کنند  زندگي  سالم  بخواهند  هم  اگر 
نمي  اجازه  او  به  اقتصادي  شرايط  بودن،  محتاج 
از نظر عاطفي هم  بيوه  اينها زنان  بر  دهد. عالوه 

دچار مشکل هستند.
 - زنان بد سرپرست: عنوان زنان بد سرپرست يه 
مردان  همسران  شامل  که  شود  مي  اطالق  زناني 
همسران  بيکار،  مردان  همسران  زنداني،  معتاد، 

مردان از کار افتاده بر اثر حوادث ناشي از کار و يا 
همسران مردان ناسازگار مي باشد.

سرپرست  حمايت  از  نوعي  به  سرپرست  بد  زنان   
بر  نيز  فرزندان  نيستند و حضانت  برخوردار  خانواده 
نيازمند  سرپرستي  بد  دليل  به  که  آنهاست  عهده 

توجه ويژه دولت است.
 - زنان خودسرپرست : قوانين این 

زنان را به دو دسته عمده تقسيم مي كند:
شاغل،  زنان  شامل  درآمد:  داراي  زنان   -1
قوانين  واقع  در  بگير.  مستمری  زنان  و  بازنشسته 
سرپرست  عنوان  به  را  زنان  اين  نوعي  به  مرتبط 
مالي  تمکن  دليل  به  پس  شناسد  مي  خانوار 

گيرند. نمي  قرار  قوانين حمايتي  مشمول 
2-  زنان بدون درآمد: شامل تمام زناني مي شود 
که به دليل عدم تمکن مالي مشمول قوانين حمايتي 
در  سرپرست  بي  زنان  عنوان  به  و  گيرند  مي  قرار 
قوانين ياد مي شوند. قوانين مصوب بيشتر سعي در 
يا  درآمد  )داراي  زنان  اين  از  راهبرد حمايتي  ايجاد 
مشخصي  قانوني  ماده  ولي  دارند  را  درآمد(  بدون 
براي پر کردن خأل عاطفي اين زنان وجود ندارد در 
حالي که يکي از دغدغه هاي تمام اين زنان ترس 

از تنهايي خود در آينده است.
خانوار  سرپرست  زنان  نيازهاي  و  مشکالت  عمده 

امور  اداره  براي  آگاهي  نا  اقتصادي،  مشکالت 
اقتصادي خانواده، نگرش هاي منفي اجتماعي نسبت 
از آينده فرزندان  به زن سرپرست خانواده و نگراني 
است. زناني که از صبح تا شب بدنبال کسب لقمه 
ناني براي خود و خانواده خود هستند به ناچار وقت 
کمي را براي فرزندان خود باقي مي گذارند.کمرنگ 
نيازهاي  تأمين  عدم  درخانه،  مادر  حضور  شدن 
عاطفي فرزندان، نداشتن نظارت کافي و مناسب بر 
فرزندان، آنها را در برابر انواع معضالت اجتماعي نظير 
بزهکاري، اعتياد و... آسيب پذير مي کند. در صورتي 
که زنان سرپرست خانواده از حمايت هاي اجتماعي 
مناسب برخوردار باشند، شيوه هاي مقابله مناسب را 
بياموزند و داراي منبع کنترل دروني باشند، کمترين 

آسيب را متحمل مي شوند.
بطور کلي مسايل و مشکالت زنان سرپرست خانوار 

را مي توان به چند دسته طبقه بندي کرد :
 - مشکالت مادي و اقتصادي : مهمترين دغدغه 
هاي  هزينه  که چگونه  است  اين  زنان  اين  فکري 

کمر شکن زندگي را تأمين نمايند. تعداد کمي از اين 
زنان شاغل هستند و از درآمد خوبي نيز برخوردارند 
و يا ميراث قابل توجهي از همسرشان به جا مانده 
است. عده اي نيز شاغل هستند ولي درآمد چنداني 
نه شغلي  زناني هستند که  نيز  ندارند و دسته سوم 
دراين  زنان  اکثريت  که  درآمدي  منبع  نه  و  دارند 

دسته جاي می گيرند.
سرپرست  زنان  اجتماعي:  و  فرهنگي  -مشکالت   
روبرو  متعددي  مشکالت  با  ما  فرهنگ  در  خانوار 
آن  با  زنان  اين  که  اي  عمده  مسايل  از  هستند. 
به  نسبت  جامعه  منفي  هاي  نگرش  مواجهند 
آنهاست. اين زنان مجبورند زير نگاه هاي سنگين 
انواع  با  و  دهند  ادامه  خود  زندگي  به  ديگران 
سايه  وقتي  کنند.  مقابله  ها  امني  نا  و  تهديدها 
از  طلب  فرصت  اي  عده  نباشد  سر  باالي  مردي 
خللي که در خانواده پديدار شده مي خواهند به نفع 
خود استفاده نمايند و با مزاحمت هاي خود آسايش 
را از اين خانواده ها سلب مي کنند. مسئله ديگر طرد 
از  بسياري  است.  دوستان  و  فاميل  سوي  از  شدن 
دوستان و آشنايان که تا چندي پيش با آنان ارتباط 
و معاشرت داشتند، بتدريج رابطه خود را با اين زنان 
قطع مي کنند زيرا زنان بي سرپرست را تهديدي براي 
زندگي خود مي دانند. بسياري از اين زنان از گرفتن 

به  زيرا  ناتوانند  زندگي  براي  مکاني  کردن  اجاره  و 
محض اينکه صاحبخانه متوجه مي شود که خانواده 
دادن منزل خود  اجاره  از  است  فاقد سرپرست مرد 
امتناع مي کند. طرد شدن از سوي اجتماع، دوستان 
فقدان  خانواده،  سوي  از  شدن  طرد  مواردي  در  و 
اسراري  محرم  و  همراز  نداشتن  اجتماعي،  امنيت 
براي تسکين آالم و درد ها واقعيت تلخي است که 

زند گي اين زنان با آن پيوند مي خورد 
تنگدستي،  و  فقر  رواني:  و  روحي  مشکالت    -
اجتماعي،  طرد  سرپرست،  و  حامي  نداشتن 
حرفه،  و  شغل  نداشتن  مناسب،  مسکن  نداشتن 
عدم دسترسي به فرصت هاي شغلي و تحصيلي، 
زنان  و  داده  هم  دست  به  دست  همه  و  همه 
هاي  بيماري  انواع  سمت  به  را  خانوار  سرپرست 
افسردگي  آن  ترين  برجسته  که  رواني  و  روحي 
هايي  نقش  تعدد  همچنين  دهند.  مي  سوق  است 
که برعهده دارند باعث ايجاد استرس و در نتيجه 
هاي  بيماري  بروز  و  رواني  اختالالت  تشديد 

جسمي مي شود .
-مشکالت آموزشي و مهارتي : بسياري از خانواده هاي 
زن سرپرست زير خط فقر زندگي مي کنند، پايين 
بازارکار،  در  کار  نابرابر  شرايط  سواد،  سطح  بودن 
تبعيض ميان زن و مرد نداشتن مهارت و تخصص 
سازمان  که  خانوارهاست.  اين  فقر  علل  جمله  از 
فني و حرفه اي جهت کاهش مشکالت اقتصادي 
برنامه هايي  اينکه  بر  زنان سرپرست خانوار عالوه 
اي  فني و حرفه  آموزش مهارتي  در گذشته جهت 
اثر  منظور  به  داشته،  گروه  اين  توانمندسازي  و 
ساير  با  همکاري  با  ها  آموزش  اين  بيشتر   بخشي 
دستگاه هاي دولتي و غيردولتي برنامه ريزي کوتاه 

مدت، ميان مدت و بلندمدت و منسجمي دارد.
عوامل مؤثر بر بروز مشکالت زنان 

سرپرست خانوار :
-  فقر: از جمله حادترين مشکالت زنان سرپرست 
محروميت  تأييد  در  بسياري  داليل  و  است  خانوار 
از  محروميت  آن  پي  در  و  جنسيت  دليل  به  آنان 
منابع وجود دارد. معمواًل خانوارهاي با سرپرست زن 
از خانوارهاي با دو سرپرست ) زن و مرد ( از نظر 
اقتصادي ضعيف تر هستند. اين گونه خانواده ها با 
از دست دادن مرد خانواده نان آور خود را از دست 
مي دهند و گاه مجبور مي شوند از ديگر وابستگان 
نيزسرپرستي کنند. در اين گونه خانوارها زنان بايد 
به تنهايي عالوه بر سرپرستي خانواده و کسب درآمد 
کارهاي  ها،  بچه  از  مواظبت  اقتصادي،  مديريت  و 
خانه و بهبود شرايط زندگي اعضاي خانوار را نيز بر 
از سويي وقت و  بگيرند. در چنين شرايطي،  عهده 
انرژي کمتري براي انجام اموري چون تهيه کاالها 
مورد  اقالم  برخي  تهيه  يا  تر  ارزان  غذايي  مواد  و 
آنان  ديگر  از سوي  و  دارند  منزل  در  خانواده  نياز 
را مجبور به کار پاره وقت، انعطاف پذير يا اشتغال 
و  آموزش  از  را  زنان  شرايط  اين  کند.  مي  خانگي 
دستمزد  دريافت  موجب  داشته،  باز  مهارت  کسب 
با  زن  شغل  ترکيب  دشواري  شود.  مي  نيز  کمتر 
زنان  اين  فعاليت  تمرکز  موجب  ازخانواده  مراقبت 
در بخش غيررسمي بازار کار نيز مي شود. از ديگر 
داليل فقير بودن زنان سرپرست خانوارکم توجهي 
دولت ها و نبود سياست هاي تأمين اجتماعي جامع 
و مستمري است که اين خانواده ها را مورد حمايت 
قرار مي دهد و به طور خالصه محدوديت حمايت 
دولت و اجتماع، اين زنان را به خط فقرکشانده است. 
براي حل مشکالت زنان سرپرست خانوار پيشنهاداتي 

به اين شرح مطرح است:
- تمرکز کليه امور مالي و حمايتي زنان سرپرست 
ضروري  سازمان  يک  در  سرپرست  خود  و  خانوار 
فعاليت  تمرکزکليه  باعث  زيرا  رسد،  مي  نظر  به 
هاي حمايتي و توانمندسازي شده و مانع از موازي 

کاري ها مي شود.
توانمندسازي  و  آموزي  حرفه  امور  کليه  تمرکز   -
يک  در  سرپرست  خود  و  خانوار  سرپرست  زنان 
سازمان به ويژه سازمان آموزش فني وحرفه اي به 
عنوان تنها متولي آموزش هاي کوتاه مدت مهارتي 
کليه  تمرکز  باعث  زيرا  رسد،  مي  نظر  به  ضروري 
فعاليت هاي مهارت آموزي و توانمندسازي شده و 

مانع از موازي کاري ها مي شود.
- بانک اطالعاتي زنان سرپرست خانوار در کشور؛ 
براي تدوين و تهيه طرح ها و قوانين و برنامه ريزي هاي 
مناسب به منظور بهبود وضعيت زنان سرپرست خانوار، 
تهيه آمار و اطالعات دقيق و جامع از تعداد و وضعيت آنها 

و به روز کردن و پااليش اطالعات ايجاد شود.
زنان  ازدواج  جهت  در  مناسب  سازي  فرهنگ   -
سرپرست خانوار مطلقه، بيوه و زنان خودسرپرست انجام 
و موانع آن رفع شود چرا که يکي از بيم هايي که اين 
زنان دارند ترس از تنهايي در آينده است قوانين شايد 
بتوانند اين زنان را از جهت اقتصادي توانمند سازند، اما 

از جهت عاطفي قادر به توانمندسازي نيستند.
- حمايت از ايجاد و توسعه تشکل هاي غيردولتي 
براي  آنان  فرزندان  و  خانوار  زنان سرپرست  توسط 
کمک به زنان سرپرست خانوارمثل تعاونيهاو ايجاد 

بازارچه های خود اشتغالی ضرورت دارد.

گرايش  اخير  هاي  سال  در    : مهدوي  سميرا 
و  کارتن خوابی  معضل  آن  تبع  به  و  اعتياد  به  افراد 
به طور کلی ايجاد زمينه جرم سازی به عنوان يکی 
از مهم   ترين آسيب های اجتماعی مطرح شده است 
که تنها مختص ايران نيست و معظلی جهانی قلمداد 
می شود همين مسئله لزوم عزم ملی جهت نه ريشه 
کنی بلکه حداقل ممانعت از افزايش سرعت نرخ ابتال 
به آن را گوشزد می کند چرا که آمارها و ارقام بيان 
شده بيانگر نبود سياست مناسب و همکاری های جامع 
ارائه طرح های  با  بوده و صرفاً  نهاد ها  تمامی  ميان 
هرگز  جهادی  عزم  يا  اجرايی  قابليت  بدون  کاغذی 
نبايد انتظار رفع اين معضل اساسی را داشت.  اقدامات 
شايان توجه و تشکيل کميته های راهبردی کاهش 
آسيب در شهرهای بزرگ مثل تهران جای تقدير و 
نياز به حمايت همه آحاد و مسئوالن  را  دارد، چرا که 
سالمت اجتماعی هر جامعه را بايد در گروي همکاری 
و مشارکت تمامی ارکان جامعه دانست  که دولت به 
تنهايی قادر به مقابله  با  آسيب های اجتماعی نبوده 
و رفع اين مسئله نيازمند همکاری گسترده مردم در 
تمامی سطوح پيشگيری و درمان آن  است. البته بهتر 
است اين موضوع از طريق سازمان های مردم نهاد 
و  مردم  و  دولت  ميان  آنان  بودن  واسط  به  توجه  با 
نيز فعاليت های تخصصی شان صورت پذيرد. نقش 
قادر  را  آنان  نهاد  مردم  های  سازمان  گری  مطالبه 
خواهد ساخت با  باالبردن حساسيت مردم  و باالخص 
و  ساخته  نزديک  واقعيت  به  را  اين هدف  مسئوالن 
پيشگيری،  آورند.  پديد  حوزه  اين  در  اساسی  تحولی 
به  منجر  اجتماعی  های  آسيب  کاهش  و  کنترل 
تقويت سرمايه اجتماعی يکی از کارکردهای اساسی 
سازمان های مردم نهاد است. سمن ها می توانند 
خود  نقش  جامعه  و  دولت  ميان  واسط  عنوان  به 
های  قدم  و  کرده  ايفا  درستی  به  زمينه  اين  در  را 

حمايت  لزوم  البته  که  بردارند  ميان  اين  در  اصولی 
اساسی دولت و برنامه ريزی جهت تقويت و ارتقاي 
سطح کيفی به تناسب سطح کمی آن ضروری است. 
از  انسان دوستانه و داوطلبانه بودن  نيت خيرخواهانه، 
است  نهاد  مردم  سازمان های  بارز  مشخصات  جمله 
اين زمينه خطير ساخته است  را در  آنان  که رسالت 
بازوان  و  سفيران  ها،  گفت سمن  توان  می  بنابراين 
بوده  برنامه های فرهنگی در جامعه  اجرای  دولت در 

با شناخت  و خواهند توانست 
دقيق متأثر از برقراری ارتباط 
در  را  موثری  نقش  مردم  با 
اجتماعی  آسيب های  کاهش 
ايفا  آن  سازی  فرهنگ  و 
مجموعه هايي  سمن ها  کنند. 
بايد  و  هستند  محور  نياز 
از  و  جامعه  نياز  اساس  بر 
دغدغه هاي شهروندان  درون 
که  صورتي  در  و  بجوشند 
فرآيندي  چنين  وجود  بدون 
در جامعه اي رشد کنند نه تنها 
جايگاه  که  توانست  نخواهند 

به  خود  بلکه  کنند  کسب  جامعه  در  را  خود  مناسب 
معضلي بزرگ و محلي براي فساد در جامعه تبديل 
خواهند شد. البته اين نکته قابل توجه است که بهره 
گيری از ظرفيت سمن ها در برگزاری کالس های 
آموزشی و ارتقاي آگاهی مردم کاهش هزينه بررسی 
دنبال  به  را  ها  آسيب  از  ناشی  قضايی  پرونده های 
خواهد داشت که البته کاهش آسيب های اجتماعی جز 
با  ارتقای آگاهی مردم، جنبش اجتماعی، برنامه ريزی 
رويکرد مسئوالن  و  نگاه  تغيير  نهايت  در  و  هدفمند 
محقق نخواهد شد. در اين ميان، تشکل هايی در قالب 
ان.جی.او يا خيريه به وجود آمده اند که به اسم کمک 

را  هايی  بودجه  و  امتيازات  اجتماعی،  آسيب های  به 
دريافت داشته اند اما در نهايت به دليل ضعف نظارت بر 
فعاليت آنها، خروجی مناسبی در کمک به آسيب ديدگان 
نداشته اند. اين در شرايطی است که نظارت بر فعاليت 
های سمن ها سبب خواهد شد تا آنها از وظايف ذاتی 

خود دور نشده و از انحرافات احتمالی دور بمانند.
لزوم آموزش به سمن ها:

نياز  اجتماعی،  های  آسيب  از  متاثر  که  کسانی 
بازپروری  و  حمايت  به 
طريق  از  بايد  ابتدا  دارند، 
جريان  در  مردمی  نهادهای 
با  و  شناسايی  کمک رسانی 
مرکز  تخصصی  تيم  کمک 
)فردی،  بحران  در  مداخله 
خانوادگی و اجتماعی( ارزيابی 
داشتن  صورت  در  و  شده 
شرايط الزم به مرکز حمايت 
شوند؛  اعزام  بازپروری  و 
تسهيالت  و  امکانات  سپس 
و  بازپروری  منظور  به  الزم 
اجتماعی  روانی،  بازتوانی 
افراد در معرض آسيب اجتماعی حاد و آسيب ديده 
اجتماعی تحت نظارت سازمان بهزيستی ايجاد شود. 
جلوگيری از گسترش مجدد آسيب های اجتماعی و 
بدآموزی مراجعان در يک مکان، حمايت از گسترش 
ايجاد  راستای  در  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزش 
آسيب  معرض  در  افراد  برای  شغلی  های  فرصت 
از  بايد  دست  اين  از  موضوعاتی  و  ديده  آسيب  و 
های  آسيب  به  در کمک  مدعی  طريق سمن های 
اجتماعی دنبال شود. البته اين نکته قابل توجه است 
موثر  و  فعال  های  سمن  ظرفيت  از  بهره گيری  که 
آگاهی  ارتقاي   و  آموزشی  برگزاری کالس  های  در 

قضايی  های  پرونده  بررسی  هزينه  کاهش  مردم 
ناشی از آسيب ها را به دنبال خواهد داشت و کاهش 
مردم،  آگاهی  ارتقای  با  جز  اجتماعی  آسيب های 
جنبش اجتماعی، برنامه ريزی هدفمند و در نهايت 

تغيير نگاه و رويکرد مسئوالن محقق نخواهد شد.
  خالهای فعاليت سمن های حمایتی

روانی  اجتماعی-  حمايت  نيازمند  ديده  حادثه  افراد 
ويژه ای هستند و ارائه خدمات روانشناختی و ياوری 
حرفه ای آنها مستلزم در نظر گرفتن مالحظات ويژه 
در  اين  است.  ابزارهای خاص  و  فنون  از  استفاده  و 
آسيب  کاهش  دوره ای  برگزاری  که  است  شرايطی 
و نحوه برخورد با قشر آسيب ديده مخصوصًا کارتن 
خواب و معتاد و آسيب ديده اجتماعی از ضروريات 
هاست  و سمن  نهاد  مردم  های  گروه  برای  بديهی 
گرا  احساسی  و  اصولی  غير  برخوردهای  مبادا  تا 
برخورد غيراصولی شود.  فدای  تا خيری  سبب شود 
شايد الزم باشد تا نهادهای نظارتی و دستگاه های 
متولی از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر، بهزيستی، 
دوره های  و...  اجتماعی، جامعه مددکاران  اورژانس 
مشترک آموزشی برای تهيه سر فصل های کاهش 
نشست  اين  خالء  متأسفانه  باشند.  داشته  آسيب 
بر  نظارت  و  رسانی  اطالع  عدم  و  مشترک  های 
گروه  يا  شده  ثبت  مردمی  نهادهای  عملکرد  نحوه 
کما  است  مشهود  کاماًل  ثبت  نشده  مردمی  های 
اينکه گاهی نحوه غيراصولی در ابراز دلسوزی مردم 
مهربان، باعث دور شدن آسيب ديده از مسير بهبودی 
و بازگشت به جامعه می شود و  اين امر بعضًا باعث 
سوءاستفاده های عاطفی و احساسی از خدمت رسانی 
به آنها شده است. الزام حضور مددکاران اجتماعی در 
گروه های ياد شده امری ضروری است و فقدان آن 
مسبب بروز رفتارهای شخصی و بعضًا سليقه ای و 

خودمحورانه در امر مهر ورزی مردمی شده است.

سمن ها بازوی کمک به آسیب های اجتماعی

زنان سرپرست خانوار در فرهنگ ما با مشكالت متعددي 
آن  با  زنان  اين  كه  اي  عمده  مسايل  .از  هستند  روبرو 
مواجهند نگرش هاي منفي جامعه نسبت به آنهاست .اين 
زنان مجبورند زير نگاههاي سنگين ديگران به زند گي خود 

ادامه دهند و با انواع تهديدها و ناامني ها مقابله كنند
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و  صبحگاهي  هاي  ورزش  مشكالت  بررسي  جلسه 
كميسيون  عضو  و  رئيس  نائب  حضور  با  عصرگاهي 
فرهنگي و ورزشي شوراي اسالمي شهر اهواز و معاون 
شهردار و رئيس سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداري 

اهواز برگزار شد.
هاي  ورزش  معضالت  و  مشكالت  ای  جلسه  در 
صبحگاهي و عصرگاهي در پاركها و بوستانهاي شهر 
حضور  با  ورزشكار  بانوان  مشكالت  بخصوص  اهواز، 

اعضاء شوراي شهر اهواز و معاون شهردار مطرح شد.
ايزدي نائب رئيس كميسيون فرهنگي و ورزشي شوراي 
اسالمي شهر اهواز با تبريك به مهندس سراج و آرزوي 
موفقيت براي وي گفت: من خوشبين هستم كه شرايط 
مشكالت  به  ادامه  در  وي  داشت.  خواهيم  بهتري 
گفت:  و  كرد  اشاره  ورزشي  مربيان  حقوق  پرداخت 
قرارداد مربيان از آبان 95 تا آبان 96 بوده كه سه ماه 
حقوق پرداخت شده و 9 ماه مابقي هم پي گيري مي 
شود. پرداخت ها در سيستم شهرداري زمان بر هستند .

و  دانست  نعمت  را  صبحگاهي  هاي  ورزش  ايزدي 
تقويت شوند چرا كه  اين ورزش ها  اميدوارم  افزود: 
اگر يك نفر در پارك ورزش كند و به خانه برگردد 
همراه خود نشاط و شادابي را به خانه مي آورد. هر 

با  را  جامعه  دهيم  افزايش  را  ها  ورزش  كه  مقدار 
نشاط تر خواهيم كرد.

وي در ادامه به مشكالت موجود اشاره كرد و گفت: تا 
اين بدهي ها حل و فصل شود زمان الزم است ولي 
كارها پيش خواهد رفت و كمبودها و نواقص در پاركها 

برطرف مي شوند.
ورزشي  و  فرهنگي  كميسيون  عضو  زاده  لطفعلي 
شوراي اسالمي شهر اهواز نيز با تبريك به سراج براي 
گفت:  فرهنگي  سازمان  و  معاونت  مسئوليت  پذيرش 
مسائل  ترين  پيچيده  جزو  ورزش  و  فرهنگ  بحث 
نيازمند مسائل فرهنگي و  كاري است زيرا جامعه ما 
با  طراوتی  پر  و  روشن  دوره  انشاا...  و  است  ورزشي 

حضور مهندس سراج اتفاق خواهد افتاد.
ترين  عمده  و  مسائل  از  يكي  گفت:  ادامه  در  وي 
در  آمد  در  كسب  كه  است  اين  ما  شهر  مشكالت 
پايين  درآمدشان  مردم  اينكه  واسطه  به  شهرمان 
است، سخت شده است. پروژه ها آنطور كه دوست 
داريم جلو نمي رود و از كندي خاصي برخوردار است 
و در اين شرايط مسئولين ما بايد بيشتر كار كنند تا 
شده  ايجاد  مالي  مسائل  با  كه  هايي  خالء  بتوانند 
و  بيشتر  هاي  برنامه  و  بيشتر  دوندگي  با  را  است 

بهتر جلو ببرند.
لطفعلي زاده افزود: ما به دنبال خانواده سالم هستيم 
رقم  سالم  مادران  و  همسران  با  سالم  خانوادهاي  و 
تاثيرگذار  مي خورد و ورزش هم جز عوامل مهم و 
اي  خانواده  هر  روح  و  جسم  سالمت  به  كه  است 
آموزش  اينها  بر  عالوه  همچنين  دارد.  مثبت  تاثير 
كنيم.  ايجاد  مقوالت  تمام  در  بايد  نيز  را  شهروندي 
ورزش امر مهمي است و فرهنگ ورزشي نيز بسيار 
كه  هايي  محدوديت  همه  با  انشاا...  است.  مهم 
اصلي  و  مهم  هاي  زمينه شاخص  در  دارد  شهرمان 
ورزش قهرماني و همگاني حركت كنيم و در راستاي 

توسعه، حركتي پايدار ايجاد كنيم.
به  نسبت  ما  اينكه  بيان  با  شهر  شوراي  عضو  اين 
اميدوارم  گفت:  هستيم  عقب  ديگر  كالنشهرهاي 
مسائل  و  ورزش  امر  بتوانيم   ... و  آموزشي  مسائل  با 
تقويت  را  شهروندي  آموزش  بخصوص  و  فرهنگي 
كنيم و مطمئنا مجموعه شوراي شهر در تالش هستند 
تصويب  دنبال  ما  شود.  فراهم  شهروندان  رضايت  تا 
برنامه هاي خوب و منظمي هستيم. انشاا... معضالت 
و مشكالت را با وجود تمام محدوديت ها برطرف كنيم 

و در حق مردم اهواز كوتاهي نخواهيم كرد.
و  فرهنگي  سازمان  رئيس  و  شهردار  معاون  سراج 
از  تشكر  با  جلسه  اين  در  نيز  اهواز  شهردار  ورزشي 
در  گفت:  يافتند  حضور  جلسه  اين  در  كه  كساني 
كه  مطلبي  اولين  شايد  همگاني  ورزش  خصوص 
به ورزش حتي در  پرداختن  اشاره كرد  آن  به  بشود 
يك زمان كوتاه است. با توجه به شرايط روز اوقات 
شرايط  دليل  به  بسا  چه  و  است  شده  كم  فراغت 
پرداختن  برای  داريم مشكالتي  اهواز  در  اقليمي كه 
به ورزش وجود داشته باشد. ما در اهواز فرهنگ ها 
و قوميت هاي مختلفي داريم كه بايد به آنها احترام 
مدل  ها  سازي  ظرفيت  اين  به  توجه  با  و  بگذاريم 
و  ها  ارزش  ما  هاي  قوميت  زيرا  كنيم  پيدا  بومي 

فرهنگهاي متفاوتي دارند.
وي افزود: مخاطبان ما ويژگي هاي متفاوتي از نظر 

سني، شغلي و... دارند.اين ها بايد در نظر گرفته شود 
اگر  باشيم. قاعدتا  برنامه اي داشته  براي هر سني  و 
كسي مي خواهد روحيه و عالقه ورزشي پيدا كند اين 
فرهنگ و روحيه ورزشي بايد از سنين كودكي شروع 
كودك  اصال  ما  مخاطبان  اكنون  كه  حالي  در  شود 
نيستند. بنابراين بايد براي اين موضوع فكري كرد و 

كارگروه هايي تشكيل داد.
افزاري  سخت  و  مادي  وضعيت  به  ادامه  در  سراج 
در  كار  ابزار  اگر  گفت:  و  كرد  اشاره  كار  انجام  براي 
و  ورزش  براي  كرد.  كار  شود  نمي  نباشد  ما  اختيار 
تحرك جسمي افراد )بخصوص خانم ها( محيط امن 
ورزش  اينكه  ديگر  موضوع  خواهند.  مي  مناسب  و 
قهرماني نوك قله و ورزش همگاني دامنه است و اگر 
قهرماني  ورزش  به  نمي شود  نباشد  همگاني  ورزش 
نزديك شد و همانطور كه رهبر گفتند ورزش همگاني 

زمينه ساز ورزش قهرماني است.
بسيار  من  از  قبل  نفرات  گفت:  اهواز  شهردار  معاون 
زحمت كشيدند و من قدردان زحمات همه آنها هستم 
ولي شعار من اين است كه هر كجا باشم بايد يك قدم 
به جلو بروم. نشاط جامعه با ورزش ممكن مي شود و 
ورزش مي تواند سالمترين عرصه نشاط باشد. در حوزه 

فرهنگ ورزشي و سازمان دهي و سخت افزاري حتما با 
خالقيت ورود مي كنيم.

سراج با تاكيد بر توسعه و ترويج ورزش هاي بومي و 
محلي و همچنين پي گيري مطالبات مربيان ورزشي 
وظايف  جزو  ورزشي  فرهنگ  و  رساني  اطالع  گفت: 
در مجموعه  با همكاري دوستان  انشاا...  و  است  من 
وارد مي شويم و قدم به قدم كارها را انجام مي دهيم.

مسئول  محمودي  جلسه  اين  در  كه  است  گفتني 
خوزستان،  استان  همگاني  ورزش  مربيان  كميته 
عبوسي روابط عمومي هيئت ورزش هاي همگاني و 
مربيان ورزشهاي صبحگاهي و عصرگاهي مشكالت 
و معضالت ورزش هاي صبحگاهي و عصرگاهي را در 

پاركها و بوستاهاي شهر اهواز عنوان كردند.
مربيان  و  خادمان  از  تن  چند  از  جلسه  اين  پايان  در 

ورزش هاي همگاني تقدير و تشكر به عمل آمد.
از سال گذشته مربيان ورزشی  شايان ذكر است كه 
شهرداری  وفرهنگی  اموراجتماعی  معاونت  نظر  زير 
اقدام  اهواز  شهر  های  بوستان  و  پاركها  در  اهواز 
تا  كردند  صبحگاهی  های  ورزش  اندازی  راه  به 
اين  از  رايگان  شكل  به  بتوانند  اهوازی  شهروندان 

خدمات استفاده كنند.

پخش فیلم های کوتاه شهروندی با هدف ترویج فرهنگ شهروندی در سینماها   یکشنبه - 24 دی ماه 1396 - شماره 41  
دبير كميته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان بابيان اينكه پخش فيلم های كوتاه در سينما، طی تفاهم 
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2 تا 3 دقيقه ای توليد شده است، روزانه در هر شش سانس پخش می گردد.

فرهنگ شهروندی چیست؟
فرهنگ در جوامع انسانی در بعد مادی و 
كاربردها،  و  كاركرد ها  به  توجه  با  معنوی 
است.  گرفته  خود  به  متفاوتی  معانی 
عناصر  ساير  مانند  شهروندی  فرهنگ 
يا  كاركرد  موقعيت،  به  توجه  با  فرهنگ 
شده،  محول  آن  بر  كه  اجتماعی  وظيفه 
بايد بررسی گردد. در واقع هنگامی كه از 
يك عنصر در فرهنگ يك جامعه در زبان 
عام صحبت می كنيم اين مسئله لزومًا نه 
مثبت است و نه منفی، بلكه بيشتر بايد به سازو كار ها و شرايط شكل گيری 
و تحول، زوال و نابودی آن پديده تأكيد كنيم. پس هنگامی كه »صحبت 
پديده  ساير  با  را  آن  رابطه  نوعی  به  بيشتر  می شود  شهروندی  فرهنگ  از 
به  امروز  فارسی  زبان  توجه می كنيم. در حالی كه در  اجتماعی  و  فرهنگی 
شهروندان  كه  وظايفی  يعنی  می شود،  استناد  پديده  اين  شهروندی  اخالق 
يا  و  دارند  يا ساير شهروندان  و  اجتماعی  نهاد های  به  نسبت  در يك شهر 
حداكثر به نوعی حقوق.... در حالی كه از نظر ما فرهنگ، پهنه های شناختی 
بسيار گسترده تری را در بر می گيرد. شهروندی يعنی روابط قرار دادی ميان 
از مردم متوجه  تعدادی  باشد، كه  بر داشته  را در  اين ُحسن  آن ها می تواند 
مباحث مطرح شده بشوند و بتوانند با توصيه های كه برای مثال در زمينه های 
اخالقی يا حتی رعايت حقوق و استفاده درست از فناوری ها شهری می شود 

خود را منطبق كند
شده  تعيين  قبل  از  اشكال  و  قانونی  هنجار های  با  شهروندی  فرهنگ  در 
از  مجموعه ای  با  بلكه  نمی شويم،  روبرو  همانند حقوق شهروندی  و سخت 
دارند؛  بسياری  پذيری  انعطاف  كه  شويم  می  روبرو  ارزش هايی  و  هنجار ها 
خرده  يا  شهری  فرهنگ  تنوعات  و  تفاوت ها  وجود  از  ناشی  امر  اين  كه 
فرهنگ های شهری است؛ اين مسئله باعث  شده كه روش شناسی مطالعه 
فرهنگ شهروندی با نوعی تطبيق كه امكان مقايسه بين تفاوت ها و تنوعات 
فرهنگ شهروندی يك شهر را بيان می كند، رخ دهد و اين امر  بيانگر اين 
است كه فرهنگ امری شهروندی است كه از يك فرد تا مجموعه بزرگی 
از گروه های جامعه كه به طور نسبی قابل بررسی است را مطالعه می كند. از 
نظر ترنر فرهنگ شهروندی ».. به مشاركت فرهنگی افراد در جامعه مربوط 
می شود؛ و شهروند فرهنگی كسی است كه خود را نسبت به مشاركت در امور 

مربوط به فرهنگ عمومی جامعه مسئول بداند«
در حوزه فرهنگ شهروندی بايد اشاره به يكسری از پارامتر ها و متغير هايی 
اين مفاهيم  كنيم كه جزء كليد واژه هايی اساسی فرهنگ شهروندی است. 
كليدی همان »مسئوليت پذيری شهری، قانون مند بودن شهروندان، هنجار 
پذيری از الگو های شهرنشينی« است، در يك جامعه شهری تا اين مفاهيم كه 
از بطن يك فرهنگ شهری نشأت گرفته نهادينه نشود؛ و هريك از شهروندان 
با حقوق و وظايف خود آشنا نگردند، فرهنگ شهروندی شكل نمی گيرد. اين 
با  آغاز كودكی درونی كرد؛ هر شهری  از همان  را می توان  واژگان كليدی 
بر  برای اجرای حقوق و وظايف شهری روبرو می شود،  هزينه های بسياری 
اين اساس هر ميزان كه هزينه ها دائمًا افزايش يابد و به موقعيت های درست 
با  كه  دهيم  افزايش  را  اجتماعی  كنترل  شهر  در  هستيم  ناچار  نيابد،  دست 

يكسری از پيامد های فرهنگی و اجتماعی روبرو می شويم.
به نظر گی اِرمه فرهنگ شهروندی دارای ويژگی های زير است.

الفبايی كردن  بر يك  پيش  از  بايد  است كه شهروندی  اين  ويژگی  اولين   
مقدماتی، يعنی بر اساس شناخت های حداقل از تاريخ و محيط هوشمندی پی 
ريزی می شد، به عبارت ديگر شهروند بايد قادر شود تا به سوی بيرون بنگرد، 
پنجره را بگشايد، در انزوا زندگی نكند و فقط با همسايگان نزديك خود به 
معاشرت نپردازد... دومين ويژگی كلی فرهنگ شهروندی، تحصيل قواعد يك 

سلوك دموكراتيك است.
 شهروند بايد بتواند از هويت های متعددی برخور دار باشد و برای هريك از 
البته تا جايی كه هويت های ديگر و  بيابد،  اين هويت ها امكان آزادی بيان 
حقوق ديگران را به خطر نياندازد. هر شهروندی بايد در تعيين شيوه زيست، 
زيستگاه، ودر يك كالم سبك زندگی خود را داشته باشند. بنابر اين زندگی 
كردن در شهر در روزمرگی، شرايطی را فراهم می كند كه اين روزمرگی بتواند 
به بهترين شكلی به نياز های كوتاه و درازمدت شهروندان پاسخ دهد؛ و به 
تعيين  برای  وسيله  بهترين  ما  باور  به  زندگی  سبك  مولفه های  منظور  اين 

مولفه های فرهنگ شهر يا فرهنگ شهروندی به حساب می آيند.

 

  برگزاری همایش پلیس مدرسه
 در دبستان شهید مدرس 

پليس  همايش  نقل  و  حمل  هفته  مناسبت  به 
مدرسه به همت معاونت اموراجتماعی وفرهنگی 
شهرداری اهواز در دبستان شهيد مدرس برگزار 
در   ، اهواز  شهرداری  سايت  گزارش  به  شد. 
حمل  هفته  گراميداشت  های  برنامه  راستای 
آموزش  منظور  به  هشتگانه  مناطق  در  نقل  و 
دبستان  در  همايشی  ومرور،  عبور  ايمنی  مسائل  با  آشنايی  و  آموزان  دانش 
شهيد مدرس واقع در كوی مدرس منطقه هشت برگزار شد. گفتنی است در 
اين همايش، نمايشی توسط »عموسعيد« مجری برنامه های كودك، برای 
موارد  نمايش  هنر  از  گيری  بهره  با  و  زبان كودكانه  با  تا  اجرا شد  كودكان 
ايمنی عبور و مرور به دانش آموزان منتقل شود. همچنين در اين همايش 
كه با اجرای مسابقه ای شاد و مفرح همراه بود، محصوالت آموزشی شامل 
حاوی  يادداشت  دفترچه  آموزان،  دانش  مرور  و  عبور  درباره  نكاتی  بروشور 
نكات آموزشی و ... توزيع شد. شايان ذكر است كه اين همايش در راستای 

طرح شهردار خانواده در مدارس ابتدايی شهر اهواز برگزار شده است.

حضور معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگي
 در راهپیمایي 13 دي

رئيس  و  شهردار  فرهنگي  معاون  سراج  احمد 
يه  اهواز  شهرداري  ورزشي  و  فرهنگي  سازمان 
راهپيمايي  در  خود  مجموعه  كاركنان  همراه 
كاركنان  كردند.  شركت  دي   13 آفرين  وحدت 
معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري اهواز 
به همراه مدير خود همگام و همراه با مردم شريف 
ايران و شهر اهواز در حمايت از واليت فقيه و استقالل ايران اسالمي و به 
منظور خنثي سازي فتنه دشمنان خارجي و داخلي در راهپيمايي روز 13 دي 
شركت كرده و با سردادن شعار حمايت خود را از نظام اسالمي بيش از گذشته 
به نمايش گذاشتند. گفتنی است اين راهپيمايي با هدف خنثي كردن دسيسه 

هاي دشمنان در به آشوب كشيدن شهرها روز چهارشنبه 13 دي برگزار شد.

جمع آوري 19 متكدي از سطح شهر
19 متكدي در هفته اي كه گذشت از سوي اكيپ جمع آوري متكديان جمع 
آوري و به اردوگاه محل نگهداري متكديان منتقل شدند. به گزارش سايت 
تكدي گري  حال  در  متكدي  كه گذشت 19  اي  هفته  در  اهواز،  شهرداري 
معاونت  اجتماعي  مديريت  نظر  زير  كه  متكديان  آوري  اكيپ جمه  از سوي 
امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري مي باشند جمع آوري شده و به اردوگاه 
آسيب ديدگان اجتماعي منتقل شدند. از اين تعداد متكديان جمع آوري شده 
17 نفر مرد، 1 نفر زن و يك خردسال مي باشند. گفتني است كه در حال 
حاضر 42 متكدي در اردوگاه آسيب ديدگان اجتماعي تحت مراقبت هستند. 
مشاركت شهروندان در عدم پرداخت پول و كمك مالي به متكديان مي تواند 

به شهرداري در رفع اين معضل اجتماعي از شهر اهواز كمك كند.

فرهنگ  ما  كشور  در  كه  است  واقعيت  يك  اين 
آپارتمان نشينی هنوز هم به معنی واقعی و به صورت 
صحيح آن رواج نيافته و به قول عاميانه جا نيفتاده و 
هنوز هم بعضی افراد به مصداق ضرب المثل »چهار 
ديواری، اختياری« حاضر نيستند بعضی محدوديت ها 

را كه الزمه زندگی آپارتمانی است، قبول كنند.
در قانون از آپارتمان تعريفی نشده است، اما شايد بتوان 
گفت:»آپارتمان عبارت است از يك واحد مستقل در 
ساختمان چند طبقه كه از آن برای سكونت يا جهت 

كسب و پيشه استفاده می شود.«
مالكيت در آپارتمان ها شامل 2 قسمت است:
1ـ مالكيت اختصاصی  2 ـ مالكيت مشترك

● بخش اختصاصی
صاحب  فقط  كه  شود  می  گفته  ملك  از  بخشی  به 

آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالكن.
● بخش های مشترک

مالكان  تمامی  كه  است  ساختمان  از  هايی  قسمت 
حق استفاده از آن را دارند شامل زمين زير بنا )خواه 
متصل به بنا باشد يا بنا به وسيله پايه روی آن قرار 
گرفته باشد(. تاسيسات قسمت های مشترك از قبيل 
چاه آب، پمپ، منبع آب، مركز حرارت و تهويه، انبار 
عمومی ساختمان، اتاق سرايدار در هر قسمت بنا كه 
واقع شده باشد، آسانسور، چاه های فاضالب، لوله ها 
تلفن،  و  برق  فاضالب،  های  لوله  مانند  قبيل  هر  از 
گذرگاه های شوت زباله، اسكلت ساختمان، تاسيسات 
مربوط به راه پله، وسايل تامين كننده روشنايی، تلفن، 
پشت بام و تاسيساتی كه در پشت بام برای استفاده 
ساختمان،  خارجی  نمای  است،  شده  احداث  عمومی 
محوطه ساختمان كه جنبه استفاده عمومی دارد و در 

سند اختصاصی قيد نشده است.
پله های ورود به پشت بام و پله های ايمنی، درها و 
پنجره ها، راهروها و پاگردها كه در قسمت های غير 
اختصاصی باشند و ديوارهای حد فاصل بين قسمت 
های اختصاصی اگر جزو اسكلت ساختمان نباشند بين 

اهالی ساختمان مشترك هستند.
● آپارتمان نشینی بدون فرهنگ آن

به نظر می رسد عمده مشكالت مرتبط با زندگی در 
برخی  كه  شد  آغاز  زمانی  از  آپارتمانی  های  مجتمع 
خانواده ها با همان ذهنيت زندگی سنتی در خانه های 
حياط دار، به اين شيوه زندگی )آپارتمان نشينی( وارد 

شدند.
دليل  به  را  ها  آپارتمان  در  زندگی  كه  كسانی  بيشتر 
مزيت هايی كه در مقايسه با ديگر شيوه های سكونتی 
در  زندگی  فرهنگ  با  هنوز  كنند،  می  انتخاب  دارد، 
يا  اند  نديده  آموزش  بخوبی  يا  نيستند  آشنا  آپارتمان 
الزامی در توجه به آن نمی بينند. براين اساس، بسياری 
از خانواده هايی كه با همين ذهنيت شروع به زندگی 
در آپارتمان ها می كنند برای خود و ديگران مشكل 
بلند صحبت  دليل،  همين  به  شايد  و  شوند  می  ساز 
كردن، زياد كردن صدای راديو و تلويزيون يا گذاشتن 
كفش ها مقابل پاگرد پله ها، حمل زباله بدون سطل 
ريزد،  می  ها  پله  روی  آن  شيرابه های  كه  حالی  در 
در  را  و…  صدا  و  سر  پر  های  مهمانی  برگزاری 

مشاعات ساختمان امری عادی می دانند.
الزمه زندگی آپارتمان نشينی، ارتقای فرهنگ زندگی 
عدم  كه  است  درحالی  اين  و  هاست  مكان  اين  در 
فرهنگ  اين  با  ها  مجتمع  ساكنان  زندگی  مطابقت 
باعث بروز مشكالت متعددی می شود كه بخشی از 
آن مشاجراتی است كه گاه مابين ساكنان يك مجتمع 
حقوق  شدن  مخدوش  به  نهايت  در  و  دهد  می  رخ 

همسايگی منجر می شود.
● آپارتمان نشین ها؛ ناراضی

آپارتمان نشينی نتيجه رشد جمعيت در نتيجه توسعه 
شهرنشينی است و به دليل گران شدن قيمت زمين و 
برای جلوگيری از توسعه سطحی شهرها به اجبار برای 
پاسخگويی به نياز جامعه توسعه ارتفاعی مدنظر قرار 
گرفته و برای اين كه حقوق مدنی و روابط اجتماعی 
ساكنان اين ساختمان ها رعايت شود الزم است كه 
قوانين و مقررات زندگی در چنين مكان هايی نيز مورد 

توجه قرار گيرد.
و  سر  مردم  39درصد  دهد  می  نشان  ها  نظرسنجی 
فضا،  محدوديت  درصد   27 زياد،  آمد  و  رفت  و  صدا 
با همسايگان، 12درصد  13درصد عدم تفاهم فكری 
نداشتن فضای تفريح و 27 درصد مزاحمت همسايگان 

را از معايب آپارتمان نشينی می دانند
نظرسنجی ها نشان می دهد 55 درصد آپارتمان نشين 
ها از زندگی آپارتمان نشينی خود احساس نارضايتی 

دارند.
همچنين 25 درصد آپارتمان نشين ها مخالف زندگی 
آپارتمان نشينی بودند، 38 درصد مردم آپارتمان نشينی 

را سازگار با فرهنگ ايرانی دانسته اند، 18 درصد ابراز 
بی تفاوتی و 15 درصد نيز ابراز رضايت كرده اند.

براساس اين نظرسنجی 39درصد از پاسخگويان، سر و 
صدا و رفت و آمد زياد در طبقات، 27 درصد محدوديت 
فضا و عدم استقالل، 13درصد عدم تفاهم فكری و 
فضای  نداشتن  12درصد  هم،  با  ساكنان  ای  سليقه 

تفريح و بازی و
27 درصد دخالت و مزاحمت همسايگان را از معايب و 

مشكالت آپارتمان نشينی عنوان كردند.
نتيجه اين نظرسنجی اين بوده است كه به لحاظ قرار 
گرفتن در دوران گذار، هنوز امكان دستيابی به فرهنگ 
مشخص و روشنی در زمينه آپارتمان نشينی در ميان 

شهروندان كشورمان شكل نگرفته است.
● شهرداری ها و آموزش های شهروندی

اين كه چرا رعايت قوانين و مقررات آپارتمان نشينی 
نمی  رعايت  بايد  كه  آنچنان  برخی ساكنان  از سوی 
اما شايد  شود، می تواند داليل متفاوتی داشته باشد، 
مهم ترين دليلش اين باشد كه ساكنان يك آپارتمان 
مقررات  و  قوانين  درخصوص  الزم  های  آموزش 
در اصل حدود وظايف  و  اند  نگرفته  فرا  را  آپارتمانی 
خود و حقوق همسايگان را نمی دانند و از سوی ديگر، 
الزامات اجرايی قوانين آپارتمان نشينی هم چندان جدی 
نيست و در واقع تاكنون در كمتر مواردی شهروندی 
به دليل عدم رعايت فرهنگ آپارتمان نشينی بر اساس 

قانون مورد بازخواست قرار گرفته است.
هرچند اعضای هيات مديره مجتمع های مسكونی می 
توانند برای آگاه سازی ساكنان آپارتمان ها از قوانين 
مشترك  های  نشست  برگزاری  با  جمعی  سكونت 
برای  را  همسايگان  ساختمان  اهالی  ميان  ماهانه 
رعايت هرچه بيشتر قوانين آپارتمان نشينی و حقوق 
ساير همسايگان توجيه كنند، اما اين موجب نمی شود 
نقش ساير دستگاه های خدماتی و اجتماعی شهر در 

اين ميان ناديده گرفته شود.
اجتماعی  ـ  خدماتی  نهاد  عنوان  به  ها  شهرداری 
برگزاری  يا  آموزشی  های  بروشور  توزيع  با  موظفند 
نشست هايی در فرهنگسراها، خانه های محله و… 
با حضور شهروندان ساكن محالت، در جهت ارتقای 
و  قوانين  موضوع  پيرامون  شهروندان  آگاهی  سطح 

فرهنگ آپارتمان نشينی نقش مهمی ايفا كنند.

● چند نکته برای آپارتمان نشین ها
احترام  برای  آپارتمانی موظفند  ساكنان مجتمع های 
را  نبايدها  و  بايدها  برخی  به اصل حسن همجواری، 
رعايت كنند. هر چند اين موارد در قانون پيش بينی 
يك  ساكنان  توسط  آنها  رعايت  ولی  است،  نشده 
ميان  ها  تنش  و  ها  اختالف  بروز  از  قطعا  مجتمع 

همسايگان جلوگيری خواهد كرد.
1 ـ ايجاد سر و صدای غيرمتعارف از ساعت يك تا 
4 بعدازظهر و 9 شب تا 9 صبح روز بعد ممنوع است. 
صدای راديو، تلويزيون و ديگر وسايل پخش موسيقی 
نيز در ساعت فوق فقط داخل آپارتمان محل استقرار 

آنها قابل شنيدن باشد.
2 ـ هركاری بخصوص كارهای ساختمانی كه ايجاد 
مديريت  هماهنگی  با  بايد  كند  می  ناهنجار  صدای 
همچنين  و   13/30 تا   8/30 ساعت  فقط  ساختمان 

15/30 تا 18/30 روزهای غير تعطيل انجام پذيرد.
3 ـ پاركت های چوبی و كفپوش های پالستيكی را 
فقط می توان پوليش كرد و نبايد آنها را با سنگ يا 
سراميك و ديگر پوشش هايی كه صدا را تشديد می 

كنند، تعويض كرد.
4 ـ در مواردی كه كف آپارتمان سنگ، سراميك يا 
چوب باشد و راه رفتن و كشيدن اجسام روی آنها در 
طبقه پايين صداهای ناهنجار ايجاد كند، توصيه می 

شود حداقل 75 درصد با قالی يا موكت پوشانده شود.
5 ـ كف سايی سنگ قسمت های اختصاصی بايد با 
شود،  انجام  ساختمان  مديريت  و  مالك  كتبی  اجازه 
تمام مواد حاصله از كف سايی بايد بسرعت جمع شود 
و در محل مناسبی در خارج از ساختمان دفع گردد. 
مديران ساختمان بايد توجه كنند ريختن مواد اسيدی 
ساختمان  فاضالب  داخل  به  سايی  كف  از  حاصل 
فاضالب می  لوله های  فرسايش  و  گرفتگی  موجب 
زيرين سنگ  به سطح  مواد  اين  نفوذ  شود همچنين 
باعث خوردگی لوله های مستقر در كف و تركيدگی 
بخصوص در محل اتصاالت می شود. بنابراين توصيه 
می شود هنگام كف سايی و پس از اتمام آن، سقف 

طبقه پايين بازرسی شود.
شده  وارد  خسارت  جبران  مسئول  واحد  هر  ساكنان 
وان  آب  سررفتن  فاضالب،  های  لوله  گرفتگی  براثر 

يا سينك هستند.
6 ـ هرگونه تغيير در نما، در يا بالكن های اختصاصی 

ممنوع است مگر با توافق اكثريت مالكان.
7ـ  تعميرات و تغييرات داخلی و خارجی كه موجب صدمه 

به اسكلت ساختمان می شود به هيچ وجه مجاز نيست.
8ـ  ساير تعميرات و تغييرات داخلی آپارتمان ها و بخش 
های اختصاصی مانند انبار بايد با اجازه كتبی مالك و 

تاييد مديريت ساختمان در حد معقول انجام شود. 

بررسی مشكالت ورزش های صبحگاهی 
در پارک ها و بوستان ها با حضور اعضای شورای شهر اهواز

اصول وفرهنگ آپارتمان نشیني
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پیشرفت و توسعه شهر را بهمراه دارد.

اجرای طرح خدمات رسانی 
هفتگی در کوی فرهنگیان 

کیانشهر
محله  در  پاکسازی  جهادی  طرح  این  در   
شهری  خدمات  واحد  کیانشهر،  در  فرهنگیان 
منطقه به منظور پاکسازی محله ای، آراستگی 
و زیباسازی شهر و رفع موانع و نازیبایی های 
پاکسازی  به  نسبت  محیطی  زیست  و  بصری 

معابر محله مذکور اقدام کرد.
همچنین  بمنظور رفاه حال شهروندان  عملیات 
نخاله،  آوری  جمع  جداول،  آمیزی  رنگ 
پاکسازی و رفت وروب پیاده روها و خیابان ها، 
لکه گیری و آسفالت خیابانهای دهخدا 1و2و3 
و خیابان احداثی حدفاصل خیابان 1و3 در پنج 
منهولها  نقطه مختلف و همسطح سازی درب 

در معابر انجام شد.
منظر  زیباسازی  هدف  با  سبز  فضای  واحد 
آبیاری درختان و  اقدام به  هرس و  شهری و 
کاشت درختچه و گلهای فصلی در فضای سبز 

منطقه کرد.

عملیات پاکسازی و نظافت عمومی 
در سطح حوزه استحفاظی منطقه 

یک  اجرا شد
خودروهای خدماتی و دستگاه های حمل زباله 
با  همراه  نیروهای خدمات شهری  و همچنین 
در  پاکسازی  و  عمومي  نظافت  در   تجهیزات 

ناحیه 2 خدمات شهری شرکت کردند.
پاکسازی گسترده  این گزارش عملیات  برپایه 
و  شهر  مرکزی  هسته  های  گذرگاه  و  معابر 
راستای  در  شهري  هاي  المان  شستشوي 
در  شهر  عمومی  بهداشت  ارتقاء  و  پاکیزگی 
سطح منطقه به صورت ویژه توسط نیرو های  
که  شد  اجرا  یك  منطقه  شهرداري  خدماتی 
درختان،  دهی  فرم  به  توان  می  جمله  آن  از 
پارک  بهسازی  آسفالت،  گیری  لکه  الیروبی، 
این  روشنایی  سیستم  ،ترمیم  کارون  و  ربیع  
بهداشتی، کاشت  ترمیم سرویس های  پارک، 
نهال و رنگ آمیزی صندلی و سطل زباله و... 
از جمله اقداماتی است که در روزهای گذشته 
این  سازی  زیبا  بر  عالوه   تا  گرفته  صورت 
پارک موجبات رضایت شهروندان فراهم شود.

طرح پاکسازی محله به محله در کوی 
والیت و منابع طبیعی منطقه3

طرح  اجرای  از  هفته  ششمین  گذشته   پنجشنبه 
نیز  و  اهواز  شهر  سطح  در  ویژه  رسانی  خدمت 
منابع  کوی  و  والیت  کوی  در  که  بود  سه  منطقه 

طبیعی اجرائی شد.
روب  و  رفت  مربع  هزارمتر   15 هفته  این  در 
طبیعی،  منابع  و  والیت  شهرک  دو  محدوده  
نهال  اصله   120 کاشت   ، درخت  اصله   70 هرس 
تن   9، زنی  چمن  ،20مترمربع  اصلی  بلوارهای  در 
لکه گیری آسفالت بصورت پراکنده در نقاط مورد 
آمیزی  رنگ  ،100متر  جدولگذاری  متر   180، نیاز 
ساختمانی  نخاله  سرویس   4 آوری  ،جمع  جداول 

، احداث 5 جایگاه مخزن جمع آوری انجام شد.
امید است با تالش های مجموعه مدیریت شهری 
و  هفتگی  و  مستمر  بصورت  طرح  این  اجرای  و 
موجبات رضایت  منطقه  تمام محالت سطح  برای 
شهروندان از خدمات دهی شهرداری فراهم گردد.

ششمین هفته  طرح خدمات 
رسانی ویژه شهرداری منطقه ۴ 

در کوی شهرک برق
چهار  منطقه  شهری  خدمات  معاونت 
این  پنجشنبه  خود  نیروهای  همت  به 
برداری  نخاله  و  پاکسازی  به  اقدام  هفته 
شهرک برق، منازل شهرداری اهواز کرد

خدمت  بر  مبنی  اهواز  شهردار  دستور  به 
صورت  به  محالت  به  ویژه  رسانی 
هفتگی و با هدف حفظ سالمتی عمومی 
شهری  نظافت  و  آراستگی  شهروندان، 
خدمات  معاونت  آنان،  رضایت  جلب  و 
همانند  نیز  هفته  این  منطقه  شهری 
هفته های گذشته کار پاکسازی و نخاله 
برداری شهرک برق را در دستور کار خود 

قرار داد ..

نظافت و پاکسازی عمومی احترام به 
جایگاه شهروندی است

احترام به جایگاه شهروندی و نظافت شهر و رفع 
اهداف  از  شهر  زیباسازی  و  بصری  های  آلودگی 
اصلی طرح پاکسازی و نظافت هفتگی در منطقه 

شش است .
مشکل  و  مهم  معضل  و  هوا  آلودگی  به  توجه  با 
ساز پدیده گرد و خاک و در راستای ارتقاء بهداشت 
محیطی،  زیست  های  آلودگی  کاهش  و  محیط 
طرح  دریك  نیز  هفته  این   شش  منطقه  عوامل 
آراستگی  و  نظافت  و  پاکسازی  به   اقدام  جهادی 

معابرکوی مندلی در حد مطلوبی کردند .
به همین منظور تمهیدات الزم شستشو و نظافت 
خیابان ها و پیاده روها، شستشوی جداول و عالئم 
هشدار دهنده، مبلمان و تاسیسات شهری، نظافت 
مخازن زباله، نخاله برداری، جمع آوری زباله و … 
از اقدامات صورت گرفته در این هفته بود. همچنین 
ها،  پارک  در  زباله  آوری  جمع  مخازن  افزایش 
تعویض و تنظیف سطل های پارکی، ترمیم و رنگ 
آمیزی سطل های پارکی، پاکسازی و هرس درختان 

به صورت مستمر اجرا شد.

   برگزاری طرح پاکسازی محالت این 
هفته در کوی طالقانی منطقه هفت

 طرح خدمت جهادی وپاکسازی هر هفته محالت 
این هفته درکوی طالقانی منطقه هفت برگزار شد.

هفت  منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
پاکسازی هفته ای مناطق  طرح خدمات رسانی و 
هشتگانه که به دستور شهردار اهواز کلید خورد این 
منطقه  نواب  بلوار  و  خالدین  کوی  محله  در  هفته 

هفت برگزار شد. 
از جمله کارهای انجام شده توسط نیروهای معاونت 
های  زباله  حمل  به  باید  منطقه  شهری  خدمات 
شهری، پاکسازی زمین های خالی، حمل نخاله های 
امحاء دیوارنویسی ها، هرس درختان،  سطح معابر، 
شستشوی درختان، کاشت نهال، الیروبی جوی های 
روباز، حاشیه زنی معابر، همسطح سازی درب های 
تابلوهای  آمیزی  رنگ  جداول،  شستشوی  منهول، 
راهنمایی و نام خیابان ها وایستگاه های اتوبوس و 

همچنین ترمیم روکش آسفالت اشاره کرد.

 در ششمین هفته از طرح خدمت رسانی 
ویژه به محالت:

 پاکسازی جهادی کوی مهدیس به 
سومین هفته رسید

ضرورت  و  مهدیس  کوی  گستردگی  به  توجه  با   
برای  برخوردار  کم  مناطق  به  بیشتر  رسیدگی 
از  جهادی  پاکسازی  طرح  متوالی  هفته  سومین 
اسکندری  شهید  میدان  تا  بهبهانی  اهلل  آیت  بلوار 

در حال انجام است .
با اجرای این طرح در سطح منطقه هشت شهروندان 
عزیزکوی مهدیس شاهد خدمات بیشتر و آراستگی 

و نظافت در حد مطلوب تری هستند.
در فرآیند اجرای این طرح شهروندان منطقه شاهد 
و  ها  خیابان  اساسی  نظافت  و  پاکسازی، شستشو 
و  مبلمان  ها،  رو  پیاده  همچنین  و  اصلی  معابر 
تاسیسات شهری خواهند بود که انتظار می رود در 
ادامه طرح عموم شهروندان عزیز نهایت همکاری 
و همراهی را با کارگران تالشگر شهرداری منطقه 

هشت داشته باشند. 

منطقه دو

منطقه چهار

منطقه شش

منطقه هشت

منطقه یک

منطقه سه

منطقه پنج

منطقه هفت

برای دومین هفته متوالی طرح خدمت 
رسانی ویژه به محالت شهر در کوی 

مالشیه انجام شد
ششمین هفته از طرح خدمات ویژه خدمت جهادی 
 5 منطقه  محدوده  در  منطقه   8 از  محله   8 به 
شهرداری اهواز پنجشنبه گذشته  از خیابان 7 الی 
15  کوی مالشیه با انجام اقداماتی ازجمله توزیع 
نهال برهان ، لگنوم وجمبو بین شهروندان، هرس 
درختان و جمع آوری آن، رنگ آمیزی در خیابان 
11، لکه گیری اسفالت خیابان 8 ، رفت و روب و 
زباله گیری خیابان ها ، تسطیح و پاکسازی خیابان 
های 8 و11فرعی سوم، رنگ امیزی دبستان شهید 
صدوقی، ترمیم وهمسطح سازی منهول خیابان 8 
تا 11، خاک ریزی وتسطیح خیابان مدرسه شهید 
صدوقی، تسطیح خیابان مخابرات قدیم، پاکسازی 
جایگاه خیابان 11، الیروبی جوی های فاضالب، 
پاکسازی   ،  8 خیابان  انتهای  تسطیح  و  پاکسازی 
کمربندی  رو  پیاده  زنی  کفپوش  مالشیه،  کندراه 
السادات  سیف  خیابان  حدفاصل  عقیلی  خیابان  از 

اجرا شد.



 دبیر سرویس: مونا آل منیع
بین الملل

با زیباترین و بزرگترین باغ گل دنیا آشنا شوید

شهر  کلمبیا  بریتیش  ایالت  در  واقع   )Butchart Garden( بوچارت  باغ   
ویکتوریا، کانادا یکی از بزرگترین باغ گل های طبیعی دنیاست.

کانادا محسوب  در  پرطرفدار  جاذبه های گردشگری  از  یکی  بوچارت  باغ   
می شود. پرسنل این باغ زیبا با توجه به فصل بین 290 تا 550 نفر متغیر 

می باشد.
تدارک دیده شده است که  بوچارت  باغ  زیاد و مفرحی در  امکانات بسیار   
اگر بخواهید تمامی آنها را ببینید باید چندین روز را صرف گشت و گذار در 
این باغ نمایید. این باغ 4 فصل در هر فصل نمایی منحصر بفرد و رویایی 

بخود میگیرد.

پارک بانوان ابوظبی یک جنگل شهری خواهد شد

شرکت معماری »بنوی« اولین تصاویر طرح پارک شگفت انگیز »شیخ 
فاطمه بنت مبارک« ابوظبی را منتشر کرد. طرح جامع نوسازی این پارک 
که انتظار می رود تا سال 2018 کامل گردد، مشتمل بر یک جنگل شهری 
محافظت شده، یک مرکز همکاری، مسیرهای دوچرخه سواری، زمین های 
بازی، بخش تناسب اندام و یک آمفی تئاتر بزرگ برای برنامه ها و مراسم  
به یک فضای  را  ابوظبی  بانوان خالدیه  قبلی  پارک  این طرح،  است.  
شهری زنده و پویا با ترکیبی از امکانات، فعالیت ها و رویدادها با طراحی 
هنری تبدیل می کند . عالوه بر دگرگونی و تغییر حالت پارک، طراحی 

جدید پارک شامل مجموعه ای از ویژگی ها و مشخصات پایدار است.

ساختن وسایل به کمک یکدیگر

در  مردم  و جمع شدن  مشارکت  به  ماربازی  و  تتریس  مانند  هایی  بازی 
 JAP (just فضای عمومی شهر کمک می کند. اما سرگرمی دیگری به نام
add people( پا را فراتر گذاشته و مردم شهر را به کار گروهی و تخیل 
تشویق می کند. JAP ابزاری سرگرم کننده است برای جست جوی رابطه 
ما با محیط شهری است. این پروژه که در برلین اجرا شده و می تواند در 
رویدادهای شهری و فستیوال ها بکارگرفته شود، به گروه های بازی کننده 
این امکان را می دهد که با کمک چوب ها و گوی های رنگی سازه هایی 
تخیلی بسازند. این اشکال و اشیا تخیل مردم شهر را بر می انگیزاند و باعث 

می شود آنها سازه های شهری به گونه ای دیگر ببینند. 

هنر خالقانه در فضای مترو شهری

 شهر Taipei واگن  های مترو را به استخرهای شنای فوق العاده طبیعی و 
زمین های ورزشی تبدیل می کند.

Taipei با تبدیل فضای داخلی قطار های مترو خود به زمین های کوچک 
تابستانی  بازیهای دانشگاهی  بیست و نهمین   برای گرفتن جشن  ورزشی 
طراحی شده است. این آثار هنری سرگرم کننده، که به طرز تعجب آوری 
واقعی است، از ورزش های اصلی که در این رویداد تابستانی برگزار خواهد 
شد، الهام گرفته شده است. این ورزش ها شامل شنا، دو، فوتبال، بیسبال، 
و بسکتبال هستند. و فضای داخلی قطارهای MRT  به این مناسبت شبیه 

زمین های ورزشی طراحی شده اند.

خالقیت در مبلمان های شهری صورت شهر 
را زیبا و دیدنی می کند

شاید یکی از خواسته های ساکنان شهرها به خصوص 
باشد،  آنها  زیبایی  آمد  و  رفت  پر  و  بزرگ  شهرهای 
زیبایی در کنار راحتی و ظاهری جذاب و لذت بخش. 
کارهایی که شهرداری شهرهای مختلف می  از  یکی 
در  ساکنان  های  خواسته  کردن  برآورده  برای  توانند 
شهری  است.  شهری  مبلمان  دهند  انجام  زمینه  این 
مبله که در کنار راحتی جذابیت، خالقیت و زیبایی 
داشته باشد. در ذیل به برخی نمونه های کار شده در 

شهرهای جهان اشاره می کنیم:

صندلی یا ماهیچه
وقتی برای اولین بار الکساندر مورونوز این صندلی را 
طراحی کرد قصد داشت تا صندلی با ظاهری مدرن اما 
راحت برای کسانی طراحی کند که خسته از گشت 
و  بنشینند  و گذار در خیابان ها می خواهند کمی 
استراحت کنند و بعد از آن به راهشان ادامه دهند و به 
بقیه کارهایشان بپردازند. شاید همین طرز فکر دلیلی 
شد تا این طراح و معمار دست به طراحی این صندلی 
انسان بزند. به این  با ظاهری شبیه به ماهیچه بدن 
برای نصب در گوشه خیابان  این صندلی که  ترتیب 
تعبیه شده به گونه ای ساخته شد که هر فردی می 
این  روی  بر  راحتی  به  یا  و  بشیند  آن  روی  بر  تواند 
صندلی سینوسی شکل دراز بکشد. به این ترتیب این 
هیچ  خورشید  نور  کردن  فیلتر  با  که  فلزی  صندلی 
وقت گرم نمی شود توانسته به یکی از جالب ترین و 

جذاب ترین مبلمان های شهری تبدیل شود.

صندلی سرسره ای
بر روی صندلی های معمولی که در پارک ها و فضاهای 
عمومی وجود دارد نمی توان دو یا سه صندلی را به 
راحتی در کار هم قرار داد و چند دوست در کنار هم 
بنشینند یا اگر یک نفر بخواهد به تنهایی بنشیند این 
امکان وجود ندارد تا صندلی را جدا کند و باید در کنار 
دو یا سه نفر دیگر بنشیند. به نظر جالب نیست  اگر 
فضای  یک  در  صندلی  این  وجود  با  و  حاال  بخواهید 
عمومی تنها بنشینید این صندلی مشکل شما را حل 
می کند؟ تنها کافیست که صندلی خودتان را کمی 
به چپ یا به راست بکشید. به این ترتیب این صندلی 
مدرن با چهره ای کالسیک توانسته، خواسته بسیاری از 
شهروندان را در فضاهای عمومی و پارک ها برآورده کند.

حلقه الستیک
و  عجیب  گفت  توان  می  حتی  و  متفاوت  طراحی 
غیرمعمول از گروه طراحی آسیدو که تالش می کند 
های  مبلمان  بحث  به  جدیدی  معنی  و  طراحی  تا 
شهری بدهد. این صندلی از ایجاد حلقه های کوچک 
ساخته  و  طراحی  افرا  چوب  و  الستیک  جنس  از 
این صندلی  بار طراحی  اولین  شده است. کسانی که 
را دیدند ادعا کردند که بخش الستیکی این صندلی 
آنها را یاد طناب بانجی جامپی می اندازد. این صندلی 
با نوع طراحی رویه آن برای نوعی ماساژ دادن به تن 
افراد خسته ای طراحی شده که خسته از کار روزانه 
پارک  یا گوشه  برای چند دقیقه ای در کنار خیابان 

روی آن می نشینند.

پیانوی خیابانی
عالوه بر زیبایی در طراحی، یکی از المان های طراحی 
این  است.  ها  خیابان  در  فضا  حفظ  صندلی  این 
صندلی که ایده اصلی اش را از دکمه های پیانو گرفته 
است، به گونه ای طراحی شده است تا عالوه بر این که 
به صورت صندلی در گوشه خیابان برای استراحت و 
نشستن افراد خسته باشد برای گذاشتن و قفل کردن 
دوچرخه های افرادی است که برای کمک به محیط 
زیست و کاهش آلودگی هوا از دوچرخه برای رفت و 

آمد در شهر استفاده می کنند.

صندلی چرخشی
بعضی افراد باران را دوست دارند از راه رفتن زیر باران 
یا نشستن زیر آن لذت می برند اما در هر حال چه 
باران را دوست داشته باشد چه نداشته باشد به  کسی 
طور حتم هیچکس از نشستن بر روی یک نیمکت 
برد.  نمی  لذت  باران  از  پس  خیس  نیمه  یا  خیس 
برای  چرخشی  صندلی  تا  شد  باعث  دلیل  همین 
این  طراحی  شود.  طراحی  عمومی  و  باز  فضاهای 
قابلیت  صندلی  رویه  که  است  گونه  این  به  صندلی 
اگر  ترتیب  این  به  دارد.  به جا شدن  و جا  چرخیدن 
کسی بخواهد بعد از باران بر روی این نیمکت بنشیند 
و از فضای دلنواز پس از باران لذت ببرد کافیست تنها 
دارد  وجود  صندلی  کنار  در  که  اهرمی  چرخاندن  با 
زیر صندلی را که خشک است به رو بیاورد و بخش 
خیس را به زیر بفرستد. به همین راحتی می تواند 
پس از یک باران دل انگیز بر روی یک صندلی خشک 

بنشیند و از هوای خوب لذت ببرد.

انتخاب آزاد برای نشستن
طراح این صندلی به عنوان مبلمان شهری فردی به 
نام جهانگیر مددی است. ایده اصلی این صندلی که 
از جنس چوب ساخته شده است، دادن انتخابی آزاد به 
نیاز  از کار های روزانه  از سر خستگی  عابریست که 
دارد تا چند دقیقه ای بر روی آن بنشیند. عابری که 
بر روی این صندلی می نشیند می تواند در هر گوشه 
ای که نشست دیدی 360 درجه به تمام اطراف خود 
داشته باشد. به این ترتیب این صندلی در هر جایی 
که قرار داده شود می تواند صندلی عالی برای تمام 

عابرانی باشد که بر روی آن می نشینند.

المان شهری مدرن، نماد بازسازی شهر روتردام
 راه اندازی راه پله عظیم در سالروز بازسازی شهر روتردام

گروه معماری MVRDV، به افتخار 75  امین سال بازسازی شهر روتردام 
از  )یکی  خیابان های شهر  از  یکی  در  پیکر  غول  سازه ای  هلند،  در  واقع 
از  هدف  کرد.  طراحی  بازسازی(  از  قبل  روتردام  خیابان های  مهمترین 
ساخت این المان شهری ادای احترام به اقدامات و تالش های بازسازی 
روتردام پس از جنگ جهانی دوم است. سازه مذکور که به عنوان نمادی از 
توسعه شهر روتردام در پایان قرن بیستم، در کنار ورودی ساختمان ایستگاه 
مرکزی شهر و در مجاورت بافت تاریخی روتردام طراحی و ساخته شد و 
از اهمیت باالیی برخوردار است. بگونه ای که روزانه هزاران نفر از آن عبور 
می کنند. شرکت MVRDV این المان شهری را همزمان با سالروز آزادی 
روتردام در دسترس عموم قرار داد. یکی از نکات قابل توجه در اجرای این 
پروژه، تضاد بین طراحی مدرن پله ها و طراحی تاریخی محیط اطراف آن 
است. در واقع، پیوند یک عنصر مدرن به یک محدوه تاریخی را می توان 

یکی از نوآوری های آن دانست. 
سقف  به  و  داشته  پله   180  ، ارتفاع  متر   29 با  روتردام  عظیم  پله  راه 
و  آن  از  رفتن  باال  با  بگونه ای که  ساختمان های مجاور متصل می شود، 
منطقه ی  توانند  می  کاربران  مجاور،  های  ساختمان  پشت بام  به  رسیدن 
از تمام شهر را  انداز گسترده ای  تاریخی شهر را زیر نظر داشته و چشم 
مشاهده کنند. عالوه بر این، در این سایت خارق العاده، طیف گسترده ای از 
نمایش فیلم ، اجرای تئاتر و برنامه های متنوع فرهنگی و هنری، مشاهده 
شده که استفاده کنندگان می توانند از آن لذت ببرند و در عین حال، در 
روتردام  آینده  توسعه  زمینه  در  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  خصوص 
اطالعات بیشتری کسب کنند. در این مجموعه امکاناتی برای تفریح و رفع 

خستگی نیز فراهم آمده است.
دیدگاه مسئولین در خصوص المان شهری جدید روتردام

Winy Maas یکی از بنیان گذاران  MVRDV گفت: این پروژه یکی 
از بهترین پروژه های بازسازی در هلند بوده و یکی از اهداف آن تحریک 
حس کنجکاوی و هیجان مخاطبان است و می تواند آغازی برای توسعه 
عمودی شهر روتردام باشد. وی اظهار داشت : باال رفتن از 180 پله، اولین 
گام نمادین ما برای فرایند پیشرفت شهر بوده و در مرحله ی بعدی پله ی 
برقی جایگزین این پله ها خواهد شد. به کمک این پله ها می توان چشم 
اندازی زیبا از شهر روتردام را مشاهده کرد.  در اولین روز بازگشایی پله ها، 

حدود7850 نفر از این مجموعه دیدن کردند.

نوسازی شهر تاریخی فرانسه با طرح اکولوژیکی مدرن

فرانسه  در  بوردو  تاریخی  جهانی  میراث   ،MVRDV شرکت  لطف  به 
با همکاری استودیو  به روز رسانی زیست محیطی مدرن است.  در حال 
معماری محلی فلینت، معماران، پروژه Ilot Queyries را که یک پروژه 

آزمایشی برای محله ای جدید است، معرفی کردند.
این پروژه ویژگی های تاریخی شهرهای اروپایی را با ویژگی های معاصر 
سازگار با محیط زیست ترکیب می کند. این طرح جامع چند منظوره و 
مستحکم نه تنها معماری مدرن و فضای سبز را فرا می خواند، بلکه شامل 
پنل های خورشیدی، سیستم آب یکپارچه و بهینه سازی نور طبیعی در 

تمام ساختمان ها است.
محله 2.5 هکتاری Ilot Queyrise که در شرق رودخانه گارن واقع شده 
است، منطقه کنار رودخانه را که دارای دید به آب و این شهر تاریخی است، 
به کار گرفته است. این طرح جامع شامل بیش از 300 آپارتمان، واحدهای 
تجاری، یک رستوران با پشت بام شیشه ای، و یک پارک عمومی بزرگ 

واقع در قلب محله شامل چمن، توسکا و توس است.
برای بهبود دید منطقه، تهویه طبیعی، و دسترسی به روشنایی روز، معماران 
نمای ساختمان را با زاویه 45 درجه طراحی کردند. زاویه ساختمان ها به 
برجسته در کنار  زیبایی مدرن می بخشد. یک ساختمان  این طرح یک 
از  آن  بافت  زیبایی  برای  که  است  فرد  به  منحصر  نمای  دارای  رودخانه 

سرامیک های متنوعی با تناژ طالیی استفاده می شود.
را  اروپایی  MVRDV، “برای طرح جامع، ما شهر  بنیانگذار  به گفته  بنا 
بر اساس ارزش های شهر تاریخی که دوستانه، مستحکم و متنوع است، 
و همچنین اهداف جدید مانند نور خورشید برای تمام ساختمان ها، حتی 
طبقه همکف، تأمین انرژی با پنل های خورشیدی، سیستم آب یکپارچه و 

فضاهای سبز بیشتر، به روز رسانی می کنیم.
است  شده  معرفی   Ilot Queyries پروژه  در  حجم  کاهش  مفهوم 
 Bastide جامع  طرح  از  آزمایشی  پروژه  یک  عنوان  به  تواند  می  که 
Niel تعبیر شود. کاهش حجم ویژگی های جدید را می پذیرد و اجازه 
های  ساختمان  ارتفاع  و  شود  سازگار  خود  همسایگان  با  تا  دهد  می 
مجاور را تقلید کند. نتیجه یک “Grande Dame” واقعی است که 
از خانه های شبیه پاویون به سمت الگوهای خانه سازی با فضاهای باز 
پشتی جسورانه گسترش پیدا می کند و تا جایی که فضا اجازه این کار 
را می دهد توسعه خواهد یافت، مانند کنار رودخانه گارن که روبه روی 

یک بانک تاریخی قرار دارد”.

یک تجربه جهانی
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یک تجربه شهری

نگاه

هفدهمین دوره  نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 9۶ که به معرفی جدید ترین دستاوردهای حوزه صنعت ساختمان می پردازد با حضور 
غرفه دارانی از کشورهای ترکیه، چین، روسیه، ایتالیا، یونان، قبرس، فرانسه، بلژیک، ژاپن، آلمان، اسپانیا، کره جنوبی، امارات متحده 

عربی، سوئیس، فنالند، استرالیا، سوئد، مالزی، انگلستان، آمریکا، پرتغال، نروژ، لهستان، ویتنام و هلند برگزار شد.

شهری  علوم  ادبیات  به  جدیدی  عبارت  سالها  این   
جا  و  تر  شده  شناخته  روز  هر  که  است  شده  اضافه 

افتاده تر می شود؛ شهر خالق.
امروزه ایده خالقیت و نوآوری در مسائل و مدیریت 
شهری از یک عنوان صرفا خوش کالس و شیک به 
یک جزء الینفک شهرهای مدرن تبدیل شده است. 
شهرهای مدرن جهان سالهاست که با ایده های نو 
بوجود  شهری  حیات  در  انقالبی   ، خود  مبتکرانه  و 
آورده اند و اینگونه است که دیگر کمتر کسی یافت 
شهر  سبز،  شهر  چون  مفاهیمی  معنی  که  شود  می 

هوشمند، انرژی های تجدید پذیر و ... را نداند.
در ذیل به مثال هایی از خالق ترین شهرهای جهان و 

چرایی انتخاب آنها اشاره می کنیم:
عنوان  به  سال  چندین  مدت  به  اتریش:  وین 
پرکیفیت ترین شهر جهان برای زندگی معرفی شده 
است که علت این مسئله وجود سیستم حمل و نقل 
بسیار مدرن، موزهای بسیار معروف، برگزاری بیشترین 
تعداد کنفرانس و نشست های بین المللی، وآب و هوای  
بسیار پاکیزه می باشد. این شهر همچنین از بهترین  

سیستم برنامه ریزی شهری  بهره مند است.

منظر  از  دنیا  شهر  برترین  شهر  این   : کنگ  هنگ 
تعداد ساختمان های بلند مرتبه به ازای واحد سطح 
آن است. شهر هنگ کنگ که بعضی اوقات پایتخت 
آسمان خراش  نامیده می شود 12۶8  دنیا هم  مالی 
بلند  از دومین شهر  بیشتر  برابر  دو  از  بیش  دارد که 

مرتبه ساز جهان است.

برترین  نوعی  به  این شهر  سن خوزه کالیفرنیا:   
شهر دنیا از منظر تعداد شهروندان علمی و آینده نگر 
است، بدین ترتیب که هر سال حدود 5000 پتنت) حق 
ثبت اختراع( به ازای هر یک میلیون شهروند آن ثبت 
جهانی می شود. طبیعی است که وجود این تعداد متفکر 

و مخترع تاثیرات خود را در همه ابعاد مدیریت شهری 
نمایان ساخته است.

معرف  شهر  این  عربی:  متحده  امارت  دبی   
خالقانه ترین سازه ها و معماری های جهان می باشد.

ساخت جزیره های مصنوعی، آسمانخراش های بسیار 
بلند مرتبه) تا 1۶0 طبقه( و ساختارهایی که برای اولین 
بار در سطح جهان  در این شهر احداث می شوند، این 
شهر را به یکی از گردشگرپذیرترین شهرهای جهان 

هم تبدیل کرده است.

شهری  مظاهر  دیگر  کنار  در   : آلمان  مونیخ   
مدرن، مونیخ بنا دارد تا سال 2025 کامال 

به انرژی پایدار دست یابدو این کار 
سوخت  جایگزینی  مجرای  از 

انرژهای  با  فسیلی  های 
و  خورشیدی  پذیر  تجدید 
و  شد  خواهد  عملی  بادی 
بیش  بحال  تا  شهر  این 
را  مسیر  این  درصد   40 از 

پیموده است.

جمهوری  سنگاپور   
سنگاپور: این شهر دارای پیشرفته 

جمله  از  شهری  های  زیرساخت  ترین 
فرودگاه های بزرگ، بوستان ها،  هتل و سالن های 
سینما، سیستم حمل و نقل پیشرفته بوده و البته یکی 
از سبزترین شهرهای جهان به کمک تکنولوژی شهر 

های سبز  می باشد.
 شهر سنگاپور که زمانی جزو مستعمره های ژاپن، 
سرانجام   19۶5 سال  در  بود  مالزی  و  بریتانیا، 
مدرن  از  یکی  عنوان  به  امروزه  و  یافت  استقالل 
این شهر  رود.  به شمار می  آسیایی  ترین شهرهای 

پر زرق و برق، پر است از آسمان خراش های شیشه 
هتل  آنها  از  ای  نمونه  که  مدرن  معماری  با  ای 
SkyPark می باشد که جزو مناظر پر رفت و آمد 
طراحان  یو،  کوان  لی  نظارت  تحت  است.  سنگاپور 
شهر فضاهایی را در سرتاسر جزیره خالی گذاشته اند 
نمایند. »شهر  ایجاد  و فضای سبز  پارک  آنها  در  تا 
شیر« لقبی است که به این شهر داده اند، )چراکه در 
زبان ماالیی، »سنگاپور« یعنی »شهر شیر«( و دارای 
های  دولت  ترین  فساد  کم  و  ترین  سالم  از  یکی 
دوست  از  یکی  داشتن  همچنین  باشد.  می  جهان 
آموزشی  سیستم  جهان،  اقتصادهای  ترین  داشتنی 
سخت  و  سفت  قوانین  وجود  پیشرفته، 
پر  هنری  مناظر  و  جرایم  برای 
از دیگر جاذبه های  رونق، 

سنگاپور هستند

آمستردام   
شهر  این  هلند: 
دوچرخه  شهر  به 
است  معروف  هم 
 40 حدود  که  ،چرا 
مسافرت  کل  درصد 
های درون شهری آن به 
کمک دوچرخه ها انجام می 
پذیرد. آب و هوای پاکیزه و ترافیک 
این دوچرخه دوستی مردم  از جمله مزایای  روان 

آمستردام است.

از  بلندباالیی  لیست  شهر  فنالند:این  هلسینکی، 
سیستم های حمل و نقل فوق العاده مدرن و خالقانه 
را می  اجازه  این  به مسافر  و در حقیقت  بوده  دارا  را 
 ، دهد که در سریعترین و راحت ترین حالت آنالین 
سریعترین  و ارزانترین و پرکیفیت ترین مسیر و وسیله 

مسافرت درون شهری و بین شهری را انتخاب کند.
به  شدن  تبدیل  سوی  به  بزرگی  جهش  هلسینکی   
یک شهر مدرن برداشته و در این کار از پیشرفت های 
مدرن  معماری  و  اجتماعی  ترقی  تکنولوژی، 
به  توان  اینجا می  در  است.  برده  بهره  اسکاندیناوی 
به  هلسینکی  چراکه  شد،  متصل  اینترنت  به  راحتی 
ای  شبکه  دارای  فنالند،  شهر  ترین  پیشرفته  عنوان 
شهر  سرتاسر  که  است  رایگان   Wi-Fi از  گسترده 
 8 دارای  همچنین  هلسینکی  دهند.  می  پوشش  را 
دانشگاه و تعداد حتی بیشتری مدرسه در منطقه ی 
جایگاه  و  اهمیت  از  نشان  که  است  خود  به  محدود 
آموزش در فرهنگ مردم آن دارد. گرچه منظره یک 
نئوکالسیک معروف در کل شهر دیده می  کلیسای 
شود، ولی تعداد زیادی ساختمان های مدرن و شیک 

در »منطقه طراحی« آن دیده می شوند.

ارکان  از  یکی  همواره  لندن  انگلستان:   لندن،   
جهان مدرن بوده است، ولی پیشرفت های اخیر آن 
را تبدیل به یک پیشرو در نوآوری و خالقیت نموده 
است. پس از افول شکوه و شوکتش، لندن به عنوان 
یک قدرت در اقتصاد جهانی ظاهر شد. گرچه بخش 
بزرگی از بافت شهر را معماری ها و بناهای تاریخی 
تشکیل می دهند، ولی آسمان خراش های پر زرق 
بافت  با  خوبی  به  اند  شده  ساخته  اخیرا  که  برقی  و 
قدیمی پیوند خورده اند. جمعیت زیاد این شهر توسط 
شبکه گسترده ای از قطارها به هم متصل شده اند. بر 
اساس تحقیقی که توسط »مرسر« در سال 2012 در 
مورد کیفیت زندگی انجام شد، ساکنان لندن باالترین 
رتبه را در انگلستان به خود اختصاص دادند. همچنین 
در این پژوهش، لندن در بعد زیرساخت های شهری 
مانند برق کشی و آب رسانی، سرویس های مخابراتی 

و نیز حمل و نقل عمومی، رتبه ۶ را به دست آورد.
 ترجمه: رضا عالش زاده

خالق ترین شهرهای جهان و دالیل دریافت این عنوان

روایت

 تصویر

مبلمان شهری موزیکال در شهر فاراوا ایتالیا
مبلمان شهری خالقانه برای فضای سبز

زمین بازی کودکان در آتالنتا یک ایستگاه اتوبوس خالقانه
ایده ای خالقانه برای 

نیمکت های شهری
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تازه های  ترافیک

تازه های ترافیک

قانون عصای سفید
طبق قانون عصای سفید که از ابتدای مهرماه ۹۶ در ایران اجرایی شده است چنانچه فرد نابینا عصای خود را به 
رانندگان نشان دهد به منزله ایست برای راننده محسوب می شود و راننده ملزم به ایست کامل تا عبور فرد نابیناست. 
در غیر این صورت در هر شرایطی که راننده با فرد نابینا برخورد کند مقصر شناخته می شود.

 دبیر سرویس: لیال صفی خانی
ترا فیک

خبرآشنایی با قوانین

افتتاح بزرگترین پارکینگ دوچرخه جهان

در شهر اوترخت هلند بزرگترین پارکینگ دوچرخه جهان افتتاح شده است.
بزرگترین پارکینگ دوچرخه جهان در کنار ایستگاه قطار شهر اوترخت احداث 
شده است به سخن دیگر، به تعداد هر شهروند هلندی یک دوچرخه در این 
 ۶۰۰۰ از  زیرزمینی  پارکینگ  این  ظرفیت  است  قرار  است.  موجود  کشور 
دوچرخه در حال حاضر به ۱۲۵۰۰ دوچرخه تا پایان سال ۲۰۱۸ افزایش یابد. 
شهر اوترخت هلند با ۳۴۰ هزار نفر جمعیت چهارمین شهر پرجمعیت هلند 
به حساب می آید. یکی از ویژگی های این شهر عالقه مردم آن به استفاده از 
دوچرخه است. احداث بزرگترین پارکینگ دوچرخه در نزدیکی ایستگاه قطار 
پارکینگ دوچرخه  نیاز مبرم است. هزینه احداث بزرگترین  این  پاسخی به 

جهان ۴۰ میلیون یورو اعالم شده است. 

راه حل هوشمندانه  برای شهرهای هوشمند

همزمان با رشد جمعیت در نقاط مختلف جهان و زیاد شدن جمعیت شهری 
، نیاز به هوشمند شدن شهرها هم بیشتر حس می شود. شهرهای هوشمند 
قرار  استفاده  مورد  را  می شود  آن  به  مربوط  آنچه  هر  و  اطالعات  فناوری 
می دهند تا هوشمند ترین و کارآمد ترین منابع را مورد استفاده قرار دهند و در 
نتیجه بتوانند هزینه استفاده از انرژی را به حداقل برسانند، نحوه ارایه خدمات 
را بهبود بخشند، کیفیت زندگی را ارتقا دهند و میزان آسیب رسانی به محیط 
زیست را به میزان قابل مالحظه پایین بیاورند و البته تمام این اتفاقات را 
در سایه استفاده از نوآوری ها و به حداقل رساندن مصرف سوخت های کربنی 

محقق سازند.
الزامات شهر هوشمند شامل زیرساخت های ارتباطی، آموزش شهروندی و 
کارکنان سازمان های خدمت رسان است تا بتوان ارائه و دریافت خدمات را 
بر بستر شبکه های اطالعات رواج داد. شهرهای هوشمند دارای حمل و نقل 
هوشمند، انرژی هوشمند، محیط زندگی و زیرساخت های هوشمند هستند.

رشد هوشمند هم نوعی رویکرد برای رشد حریم و محدوده شهرهاست که 
تمرکز بر رشد متوازن در مرکز شهر و حفظ و ارتقا ظرفیت های محلی و 

نواحی حومه به جای توسعه فیزیکی بی رویه دارد.

افتتاح تونل در عمق 160 متری زیر دریا میان دو بخش 
آسیایی و اروپایی استانبول

دو  که  است  جهان  زیردریایی  تونل  مدرنترین  و  جدیدترین  اوراسیا  تونل 
بخش آسیایی و اروپایی شهر استانبول را به یکدیگر متصل می کند. تونل 
اوراسیا  در عمق ۱۶۰ متری زیر دریا ساخته شده و مکمل تونل مرمره و 
دیگر مسیرهای متصل کننده دو بخش استانبول است که پایه های آن در 
فوریه ۲۰۱۱ گذاشته شد. این تونل به خیابان گزلیچشمه- گزتپه متصل شده 
و طول آن در مجموع ۱۴.۶ کیلومتر است. این تونل برای عبور خودروهای 
سبک شامل خودروهای شخصی و مینی بوس طراحی شده و نقش مهمی 
در کاهش بار ترافیک استانبول خواهد داشت. خودروهای سنگین و همچنین 

موتورسیکلت، دوچرخه و افراد پیاده نمی توانند از این پل عبور کنند.
با بهره برداری از این تونل زیر دریایی، زمان عبور از دو بخش اروپایی و 
روزانه  رود  انتظار می  یافت.  دقیقه کاهش خواهد  به ۱۵  استانبول  آسیایی 

بیش از ۱۰۰هزار خودرو از این تونل عبور کنند.
در حالی که ۵.۴ کیلومتر از این پروژه شامل تونلی دو طبقه زیر کف دریا 
است، در ۹ کیلومتر دیگر مسیر عبور و مرور خودروها بسیار عریض خواهد 

بود. همچنین زمین لرزه و سونامی بر این تونل تاثیر نخواهد داشت.
همچنین این تونل نه تنها موجب کاهش بار ترافیک استانبول می شود، بلکه 
آمد و شد را بسیار ایمن تر کرده موجب کاهش آسیب به محیط زیست و 

جلوگیری از آلودگی صوتی نیز می شود.

جزئیات پالک های جدید ملی خودرو اعالم شد

پلیس راهور جزئیات پالک های جدید ملی را اعالم کرد:
 حرف انگلیسی»D« به رنگ نوشتاری مشکی و با رنگ زمینه آبی:مربوط 

به خودرو های سیاسی یا دیپلمات ها
حرف انگلیسی »S« انگلیسی با رنگ نوشتاری مشکی و رنگ زمینه آبی: 

خودروی سرویس یا خدمت
گذر  پالک  مشکی:خودرو های  و  سفید  زمینه  رنگ  و  فارسی  حرف »گ« 

موقت
حرف »ف« فارسی و رنگ نوشتاری سفید و رنگ زمینه آبی: خودرو های 

ستاد کل نیرو های مسلح
حرف »ز«، با رنگ نوشتاری سفید و رنگ زمینه آبی: خودرو های وزارت دفاع
حرف »ش«، حروف نوشتاری مشکی و رنگ زمینه خاکی: خودرو های ارتش

حرف »پ«، با رنگ نوشتاری سفید و زمینه یشمی: خودرو های پلیس
حرف »ث«، با رنگ نوشتاری سفید و زمینه یشمی: خودرو های سپاه

انگلیسی  به   »PROTOCOL« کلمه  و  فارسی  به  »تشریفات«  کلمه 
قرمز:  زمینه  رنگ  و  سفید  نوشتاری  رنگ  با  شده،  نوشته  چپ  سمت  در 

خودرو های تشریفات
حرف »الف«، با رنگ نوشتاری سفید و رنگ زمینه قرمز: خودرو های دولتی

ادوات  خودرو های  زرد:  زمینه  و  مشکی  نوشتاری  رنگ  با  »ک«،  حرف 
کشاورزی

دومین جلسه کارگروه استانی آئین نامه 
از رده خارج کردن خودروهای فرسوده

به گزارش سایت شهرداری اهواز و به نقل از معاون 
در  گذشته  روز  نشست  این  ترافیک:  و  نقل  و  حمل 
امور  هماهنگی  معاون  ریاست  به  و  اهواز  استانداری 
عمرانی استانداری خوزستان و با حضور معاون حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری اهواز، مدیر کل پایانه های 
استان، مدیر کل دفتر فنی استان، مدیرعامل سازمان 
سایر  و  استان  دارایی  کل  اداره  نماینده  و  تاکسیرانی 
اعضا با موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده 

برگزار گردید. 
 در این جلسه اعضا با ارائه گزارشی وظایف محوله 
و اقدامات انجام گرفته در خصوص مصوبات جلسه 

قبل را تشریح نمودند. 
اسقاط  مراکز  احداث  متقاضیان  درخواست  همچنین 
ایذه مورد بحث و بررسی قرار  در اهواز، ماهشهر و 

گرفت.
انجام  اقدامات  نیز  اهواز  نماینده شهرداری  ادامه  در 
گرفته در خصوص صدور مجوز اسقاط تاکسی های 

فرسوده را به سمع و نظر حاضرین رساند.

نصب تابلو ، عالئم و تجهیزات ترافیکی

برنامه  با  هرساله  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاونت 
شده  انجام  نیازسنجی  و  کارشناسی  و  دقیق  ریزی 
راهنمایی  ترافیکی  تابلوهای  انواع  نصب  به  اقدام 
همچون  دنیا  نوین  ترافیکی  تجهیزات  همچنین  و 
آینه  مسیر،  تعیین  بوالرد  گاردریل،  ایمنی،  استوانه 
در  نماید.  می  و...  گیر  ضربه  های  مخزن  محدب، 
چند ماه اخیر معاونت حمل و نقل و ترافیک اقدام به 
نصب  ۵۴۹ تابلوی انتظامی و راهنمایی و ۳۸۵۴ عدد 

انواع تجهیزات ترافیکی نموده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک خبر داد:
کمیته روان سازی ترافیک تشکیل می شود

نمایندگان  حضور  با  ترافیک  سازی  روان  کمیته 
راهور  پلیس  و  فرمانداری  شهرداری،  استانداری، 

تشکیل می شود.
با  اهواز  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
حضور  با  که  ای   جلسه  در  گفت:  خبر  این  اعالم 
معاون حمل و نقل و ترافیک، مدیر مطالعات و برنامه 
ریزی ، مدیر ترافیک و جمعی از کارشناسان هر دو 
واحد  های  پروژه  مطالعات  بررسی  هدف  با  حوزه 
مصوبات  گردید؛  برگزار  ترافیک  مهندسی  و  ایمنی 
جلسات گذشته پیگیری و مقرر گردید در اسرع وقت 
استانداری،  نمایندگان  حضور  با  سازی  روان  کمیته 

فرمانداری و  پلیس راهور تشکیل شود.
ریزی  برنامه  و  مطالعات  دفتر  افزود:  لویمی 
پنج  میدان  همسطح  غیر  تقاطع  طراحی  موضوعات 
نخل، طرح تقاطع امام شرقی با بازار آهن فروشان را 
تهیه کرده و ورودی مسیر شیبان به اهواز نیز پس از 

بازدید  مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
وی تأکید کرد: طرح آرام سازی اطراف مدارس، تهیه و 
جهت اجرا به مناطق ابالغ میشود. ضمنا در این جلسه 
مقرر شد آیین نامه کمیته اصالح شبکه معابر تهیه و 

جهت تصویب به شورای ترافیک استان ارسال شود.
در  اهواز  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
افزود: به دستور شهردار اهواز مطالعات پروژه  ادامه 
زمان  و  آنالیز  خدمات،  شرح  )شامل  جدید  های 
بندی(  BRT، میدان شهید چمران، تقاطع های غیر 
همسطح نواب، فنی و حرفه ای و میدان جمهوری، 
پایانه بزرگ، پیاده راه مرکز شهر، ساماندهی ترافیک 
طراحی  و  بندی  اولویت  و  شناسایی  و  ورزشگاهها 
انجام شده و هم  ترافیک منطقه گلستان  مشکالت 

اکنون در مرحله درخواست تأمین اعتبار است.
وی اظهار داشت: در این نشست مقرر شد تیپ های 
سازی  زیبا  سازمان  از  پیاده   عابر  های  پل  مختلف 
خصوص  در  شده  آوری  جمع  اطالعات  و  استعالم 
بهره  و  بررسی  مورد  پیاده  عابر  های  پل  مشکالت 
با معاونین  نیز جلسات هماهنگی  برداری قرارگیرد و 
مناطق به صورت ماهیانه و بازدید از سطح مناطق به 
صورت هفتگی انجام پذیرد. گفتنی است در پایان این 
جلسه مقرر شد لیست کارهای انجام شده و در دست 
اقدام که در شورای ترافیک استان مطرح شده تهیه 
احداث  اقدامات الزم در خصوص  و هر چه سریعتر 

ساختمان مرکزکنترل ترافیک انجام شود.
گذشت در رانندگی اولین قدم در نظم دادن به ترافیک است 

چکیده:  تحقیق حاضر با هدف  تاثیر دما بر رفتار 
است.بر  شده  انجام  اهواز  شهر  رانندگان  ترافیکي 
در  متفاوتي  علل  شده  انجام  هاي  بررسي  اساس 
بوده که  آنان موثر  ترافیکی  رفتار  ناهنجاري هاي 
این  در   . دماست  عوامل  این  ترین  مهم  از  یکي 
این  که  شده  استفاده  پیمایشی  روش  از  تحقیق 
اندازه  و  آوری  جمع  های  شیوه  بر  اساسًا  روش 
حاصله  نتایج  است.  پرسشنامه  نظیر  خاص  گیری 
و  فرضیه  آزمون  و  استنباطی  آمار  های  آزمون  از 
کاي  مربع  و  اسمیرنوف   – گروف  کولمو  آزمون 
پیرسون در نرم افزار spss جهت بررسی داده های 
از  پس  است.  گردیده  استفاده  آنها  تحلیل  و  آماری 

بررسي پاسخ  ها نتایج حاکي از آن است که رخداد 
اهوازی  رانندگان  ترافیکي  رفتار  بر  زیادي  اثر  گرما 
داشته و در مجموع فاکتورهاي متاثر از گرما باالترین 
درصد از میانگین را در سطح آزمون نشان داده اند. 

مقدمه : با توجه به وسعت کشور ، رشد جمعیت، 
افزایش  نتیجه  در  و  نقلیه  وسایل  مالکیت  افزایش 

تبادالت درون و برون منطقه اي ، حوادث ترافیکي 
از معضالت مهم کشور در بخش حمل و  به یکي 
تصادفات  و  ها  ناهنجاري  است.  شده  تبدیل  نقل 
میر  و  مرگ  مهم  بسیار  عوامل  از  یکي  ترافیکي 
و صدمات شدید جاني و مالي بوده  و آثار سنگین 
بشري  جوامع  آن  اقتصادي  و  ،فرهنگي  اجتماعي 
عوامل  که  است  قرارداده  تهدید  مورد  شدت  به  را 
شواهد  و  آمار  دارند.  نقش  آن  بروز  در  متعددي 
انساني  از جمله مهم ترین آن ها را عامل  موجود، 
دانسته و از عوامل انساني، عوامل رفتاري در خور 
توجه مي باشد. براین اساس که اقلیم هر سرزمین 
زیست  نواحي  تقسیم  در  مهمي  بسیار  شاخص 

شناختي و جغرافیاي زیستي جهان به شمار مي رود 
و با توجه به اینکه یکي از موثرترین و مهم ترین 
شرایط  باشد،  مي  اقلیم   ، انسان  رفتار  در  عوامل 
مساعد و نامساعد طبیعي بر رفتار ترافیکي رانندگان 
تاثیرگذار بوده، درنتیجه ضرورت این بررسي ها را 

تاکید مي کند.

تاثیر متغیردما بر رفتار هاي ترافیکي
 با توجه به سوال پرسشنامه و نمودار )۲( مشاهده 
به  باالترین میزان واکنش شهروندان  مي شود که 
ترافیکي  رفتارهاي  در  فرسا  طاقت  و  باال  دماهاي 
بود.  بیني  پیش  قابل  نتیجه  این  است  داشته  وجود 
زیرا با افزایش درجه حرارت هوا میزان تعریق بدن 
انسان  تمرکز  و  حواس  در  و  شده   بیشتر  انسان 
وجود  از  حاکي  نیز  نتایج  کند.  مي  ایجاد  اختالل 
زیرا  باشد.  مي  انسان  رفتار  در  اختالل  گونه  این 
رفتار هاي انسان در هنگام رانندگی به هوشیاري ، 

آرامش و تمرکز نیاز مبرم دارد.
با توجه به جدول )۲( و نمودار )۳( و سوال پرسشنامه 
در  درصد  گرم، ۳۴  درروزهاي  درصد شهروندان   ۴۵
روزهاي شرجي  کم تحمل و پرخاش گر مي شوند.۱۶ 
و  دارند  طبیعي  رفتاري  همیشه  شهروندان  درصد 
۴درصد گفته اند در روزهاي خنک هم پرخاشگر مي 

شوند. ۱درصد پاسخ هیچکدام را داده اند.
بحث : پس از بررسي پاسخ هاي شهروندان اهوازي به 
 SPSS سواالت پرسشنامه، به تحلیل داده در نرم افزار
از طریق بررسي آزمون مربع کای پیرسون، به محاسبه 
امتیاز بندي سواالت و  از  عامل ها پرداخته ایم. پس 
وارد کردن داده ها به نرم افزار، جهت تعیین موثرترین 
ابتدا از جدول  پارامتر در شرایط و رفتارهاي ترافیکي 
توزیع فراواني استفاده شده که نتایج درصدي جداول  را 
تصدیق کرده است. براساس جداول، گرما بر رفتارهاي 
ترافیکي شهروندان درمجموع ردیف هاي خیلي زیاد۴۶ 
درصد و زیاد ۳۲ درصد تاثیر گذار بوده  که درمجموع 
گرما 7۸درصد  تاثیر گذار بوده است. رانندگان گرما را 
۴۸درصد بر افزایش سرعت خود هنگام رانندگي عنوان 
کرده اند. پس گرما عاملي است که بر سرعت خودرو و 
خشونت راننده در هنگام رانندگي مي افزاید و دراین 

گزینه تاثیر داشته است. 
عصبانیت  براي  عاملي  را  گرما  رانندگان  درصد   ۴۵

رفتار  بررسي  با  کردند.  مطرح  خود  تحملي  کم  و 
نتیجه  این  به  گرم  روزهاي  در  شهروندان  ترافیکي 
رسیدیم که ۶۸ درصد عابران پیاده گرما را دلیل عدم 
استفاده ي خود از پل عابر پیاده عنوان کرده اند.                   
۴۴ درصد شهروندان در گرما خود را ملزم به عبور 
متغیرها  دربین  دانند.  نمي  پیاده  عابر  کشي  خط  از 
بیشترین تاثیر را عامل گرما و بر رفتارهاي ترافیکي و 
عدم رعایت قوانین راهنمایي و رانندگي داشته است 
که دراین شرایط شهروندان به دلیل گرما و شرایط 
اثر  بیشترین  ترافیکي  هنجارشکن  ایجاد  در  متغیر 

گذاري را دارا مي باشند.
نتیجه گیري :  بر اساس مطالعات و بررسي هاي 
صورت گرفته بر رفتارهاي نابهنجار ترافیکي در سطح 
شهر اهواز در این مقاله مي توان این نتایج را برشمرد 
که ، با وجود بومي بودن شرایط حرارتي و رطوبتي باال 
در سطح منطقه، متاسفانه این شرایط آب و هوایي در 

ایجاد و تشدید رفتارهاي حاد ترافیکي رانندگان موثر 
بوده است.که مهم ترین این شرایط در وضعیت گرما 
بوده  موثر  اهوازي  رانندگان  ترافیکي  رفتار  نحوه  بر 
است که موجب رفتارهاي نابهنجار ترافیکي مي شود. 
کاهش  و  ترافیکي  هنجارهاي  ساماندهي  طرفي  از 
ترافیکي  رفتار  سازي  بستر  به  کشور  در  تصادفات 
درست نیازمند است زیرا بخش عمده این حوادث از 
عادات و رفتارهاي انساني سرچشمه مي گیرد. با توجه 
به اهمیت موضوع ما باید با پذیرش مسئولیت هاي 
اجتماعي که در جامعه بر عهده داریم ، حس گذشت در 
رانندگي را تجربه کنیم و در اصالح رفتارهاي ناهنجار 
و  ملي خود  و عزم  اراده  با  و  بکوشیم  ترافیکي خود 
نیز اصالح رفتارهاي ناپسند به بهبود معضل ترافیک 
کمک کرده و بپذیریم که حقوق اکثریت بر اقلیت و 

حق جمع بر فرد ارجحیت دارد. 
 تهیه و تنظیم : معصومه شکرالهی
 مسئول آموزش ترافیک

 حمل و نقل و جابه جایي درون شهری از جمله امور 
اساسي و مهم در هر جامعه انساني به شمار مي رود 
الگوی زندگي و  بر  تاثیرات قابل توجهي  که دارای 
تعامالت اجتماعي شهروندان مي باشد. رشد و توسعه 
شهرها و افزایش جمعیت در عصر صنعتي، مشکالت 
مختلفي برای ساکنان و شهروندان خصوصا در کالن 

شهرها بوجود آورده است.
از  شهری  معابر  در  تحرک  و  جابجایي  قابلیت   
است  شهری  مدیریت  فاکتورهای  مهمترین  جمله 
مستقیم  طور  به  را  شهروند  هر  روزمره  زندگي  که 
های  سیستم  تاثیرگذاری  میدهد.  قرار  تاثیر  تحت 
شهرونداني  به  محدود  فقط  عمومي  نقل  و  حمل 
نیست که از این سیستم برای مسافرت های درون 
روزمره سایر  زندگي  بلکه  کنند  استفاده مي  شهری 

شهروندان را که از سیستمهای حمل و نقل عمومي 
استفاده نمي کنند نیز تحت تاثیر قرار مي دهد. 

یک سیستم حمل و نقل شهری به طور مستقیم بر 
ترافیک معابر، آلودگي منابع طبیعي، زیبایي شهر و 
از  فارغ  فاکتورها  این  کلیه  تاثیرگذار است که  غیره 
بر وی  یا خیر  باشد  این سیستم  اینکه فرد مشتری 
نهایي زندگي در  تعیین کننده کیفیت  تاثیرگذارند و 
و  سیستمهای حمل  میان،  این  در  باشند.  مي  شهر 
نقل درون شهری نیز متاثر از پیامدهای رشد جمعیت 

و توسعه بي رویه شهرها بوده اند.
و  اهواز  شهر  گستردگی  و  وسعت  به  توجه  با  لذا 
نقل  و  حمل  سرعت  و  کیفیت  افزایش  منظور  به 
معابر، طراحی  از ظرفیت  بهینه  استفاده  و  همگانی 
حمل  سامانه  بزرگترین  عنوان  به   BRT خطوط 

قطار  خطوط  اندازی  راه  از  قبل  تا  سریع  نقل  و 
و  نقل  و  حمل  معاونت  کار  دستور  در  شهری، 
راستا  دارد. در همین  قرار  اهواز  ترافیک شهرداری 
اول  گام  در  که  گردیده  آغاز  خطوط  این  مطالعات 
خطوط  عملکرد  اطالعات  برداشت  و  آمارگیری 

موجود اتوبوسرانی اهواز ، انجام گردیده است. 

 BRT خطوط  اجرای  و  مطالعات  این  انجام  با 
بود در شرایط آب و هوایی شهر  امیدوار  توان  می 
اهواز، مسافرین با اطمینان بیشتری از شبکه حمل 
عنوان  به  اتوبوس  و  نموده  استفاده  نقل عمومی  و 
انبوه ترین وسیله حمل و نقل در شهر اهواز، نقش 

مهمتری را ایفا نماید.

به منظور  امروزه در شهرها سیاست هاي مختلفي 
مدیریت پارک حاشیه اي مورد استفاده قرار مي گیرد. 
عمده این سیاست ها بر سه اصل اساسي استوار است :

افزایش  و  نقلیه شخصي  وسیله  با  سفر  -کاهش 
استفاده از حمل و نقل عمومي

-توزیع عادالنه فضاي پارک میان گروه هاي مختلف

-ساماندهي پارک حاشیه اي و جلوگیري از توقف 
در محل هاي غیر مجاز و دوبله

به منظور پیاده سازي این سیاست ها روش هاي 
مختلفي مطرح گردیده که همه آنها همراه با اخذ 
این  اجراي  با  باشد.  مي  اي  حاشیه  پارک  هزینه 
طرح و اعمال هزینه بر اساس مدت زمان توقف، 

دور  ازدحام  پر  محدوده  از  مدت  بلند  تقاضاي 
شده و فضاي کافي به منظور انجام پارک کوتاه 
همچنین  شود.  مي  فراهم  اصلي  معابر  در  مدت 
مجریان طرح خود همانند عوامل پلیس راهنمایي 
و  نشده  اشغال  هاي  محل  به  وسایل  هدایت  در 
جلوگیري از توقف هاي غیر مجاز کمک مي کنند. 

امنیت  افزایش  باعث  پارک  کارت  طرح  اجرای 
نیز  دوبل  پارک  های  جریمه  کاهش  و  خودروها 
استفاده  با  ریالی  تراکنش های  انجام  و  می شود 
بانکی و محاسبه دقیق  زیرساختهای  و  ابزارها  از 
عوارض توسط سیستم ها و ابزارهای مبتنی بر فن 

آوری امکانپذیر می گردد.

تاثیر دما بر رفتار ترافیکی رانندگان
)مطالعه موردی شهر اهواز(

طراحی شبکه و تجهیزات
BRT حمل و نقل همگانی و خطوط 

طرح کارت پارک )مدیریت پارک حاشیه ای (

نمودار)2(

س 1 -آیا گرم بودن هوا بر رفتار ترافیکی شما تاثیر دارد



یادداشت

احسان علی زاده 
کارشناس ارشد روانشناسی

شناختی،  روان شناِس  استرنبرگ،  رابرت  گفته  به   
»فرآیند  کرد:  تعریف  چنین  می توان  را  خالقیت 
باشد  تازه  و  بدیع  هم  که  چیزی  آوردن  وجود  به 
به درد بخور« )2003(. خالقیت  ارزش و  با  و هم 
برای حل مشکالت  راه های جدید  یافتن  معنی  به 
به شرایط است. خالقیت، مهارتی  نزدیک شدن  و 
نیست که فقط منحصر به هنرمندان، موسیقی دانان 
یا نویسندگان باشد. بلکه مهارت سودمندی است که 
در همه مردم می تواند وجود داشته باشد. راهنمائی 

زیر به افزایش خالقیت شما کمک می کنند: 

1- نسبت به رشد خالقیت متعهد باشید
کامل  طور  به  را  خود  که  است  این  گام  نخستین 
خود  خالقانه  توانائی های  توسعه  و  رشد  وقف 
کنید. از تالش دست برندارید. هدف گذاری کنید، 
رشد  برای  و  کنید  باز  دیگران حساب  روی کمک 
مهارت های خود، زمانی را در هر روز کنار بگذارید. 

2- خبره شوید 
خبره  خالقیت،  رشد  برای  راه ها  بهترین  از  یکی 
از  داشتن درک عمیق  با  است.  آن حوزه  در  شدن 
درباره  تفکر  به  که  بود  خواهید  قادر  بهتر  موضوع، 
راه حل های ابتکاری و نوآورانه برای مسائل بپردازید. 

3- برای کنجکاوی 
خود ارزش قائل شوید 

یکی از موانع متداول بر سر راه خالقیت، کم اهمیت 
دادن به کنجکاوی است. هنگامی که کنجکاوی شما 
نسبت به چیزی برانگیخته می شود به جای آن که خود 
را سرزنش یا توبیخ کنید، به تحسین خود بپردازید و به 
خود پاداش دهید. برای خود این فرصت را به وجود 

آورید که به کشف موضوعات تازه بپردازید. 

4- باور کنید که خالقیت
 به خودی خود با ارزش است

رشد انگیزه های درونی بسیار اهمیت دارد. این باور را در 
خود تقویت کنید که خالقیت به خودی خود ارزشمند 

است حتی اگر به دستاورد خاصی منجر نشود. 

5- خطرپذیر باشید 
آماده  باید  خود،  خالقانه  مهارت های  تقویت  برای 
شما  تالش های  است  ممکن  باشید.  خطرپذیری 
باشید  مطمئن  اّما  نیانجامد  موفقیت  به  همیشه 
به  دستیابی  و  خالقانه  استعدادهای  تقویت  که 

مهارت های تازه در آینده به دردتان خواهد خورد.

6- به خود اعتماد داشته باشید 
خالقیت  مانع  خود،  توانائی های  به  بی اعتمادی 
به  اعتماد  حس  تقویت  دلیل،  همین  به  می گردد. 

نفس اهمیت زیادی دارد. پیشرفت هایی که به دست 
خشنود  خود  تالش های  از  کنید،  ثبت  را  آورده اید 
باشید و همیشه در صدد یافتن راهی برای تحسین 

خالقیت خود باشید. 

7- زمان الزم را برای خالقیت
 در نظر بگیرید 

استعدادهای  رشد  برای  را  کافی  و  الزم  زمان  اگر 
موفق  کار  این  در  ندهید،  اختصاص  خود  خالقانه 
نخواهید شد. در هر هفته زمانی را برای تمرکز بر 

روی یک نوع پروژه خالقانه کنار بگذارید.

8- نگرش های منفی را کنار بگذارید 
براساس یک مطالعه پژوهشی که در سال 2006 
ملّی  آکادمی  مجله  در  آن  نتایج  و  گرفته  صورت 
علوم به چاپ رسیده است، نگرش مثبت می تواند 
توانایی شما در تفکر خالقانه را افزایش دهد. بدین 
خاطر، بر روی حذف و کنار گذاشتن افکار منفی یا 
مهارت های  رشد  مانع  می تواند  که  انتقادی  خود- 

خالقانه شما گردد، تمرکز کنید. 

9- بر ترس خود از شکست غلبه کنید 
ترس از اشتباه کردن یا شکست خوردن از پیشرفت 
و  افکار  چنین  هرگاه  می کند.  جلوگیری  شما 
احساسی به سراغتان آمد، به خودتان یادآور شوید 
که اشتباهات، خود بخشی از فرایند است. با وجودی 
مسیر  در  موانعی  با  است  ممکن  اوقات  گاهی  که 
خالقیت خود روبرو شوید اّما نهایتًا به اهداف خود 

خواهید رسید. 

10- برای به دست آوردن ایده های 
جدید از یورش فکری استفاده کنید 

متداولی در محیط های علمی  یورش فکری روش 
ابزاری  عنوان  به  می تواند  اّما  است  حرفه ای  و 
نیز مورد استفاده قرار  قدرتمند برای رشد خالقیت 
گیرد. قضاوت های خود را کنار بگذارید و شروع به 
می رسد  نظرتان  به  که  راه حلی  و  ایده  هر  نوشتن 
بکنید. هدف از این کار، تولید هر چه بیشتر ایده در 
یک دوره زمانی کوتاه است. سپس بر روی پاالیش 

به  تا  کنید  تمرکز  خود  ایده های  کردن  روشن تر  و 
بهترین گزینه ممکن دست یابید.

11- بدانید که اغلب مسائل راه حل های 
متعدد دارند 

بار بعد که به حل مساله ای پرداختید، سعی کنید به 
به جای آن که  راه حل های مختلف بگردید.  دنبال 
فکرتان  به  که  ایده ای  نخستین  سراغ  به  مستقیمًا 
دیگر  راه های  به  و  کنید  تأمل  کمی  بروید،  رسید 
کار  این  کنید.  فکر  مساله  به  شدن  نزدیک  برای 
ساده، راه خوبی برای ایجاد مهارت های حل مساله 

و تفکر خالق در شماست.

12- برای فعالیت های خالقانه خود 
دفتر یادداشت تهیه کنید 

ایده هایی  و  خود  در  فرایند خالقیت  پیگیری  برای 
که به نظرتان رسیده است، دفترچه یادداشتی درست 
بازتاب  به  شایانی  کمک  دفترچه  این  وجود  کنید. 
راه حل های  گرفتن  نظر  در  و  شما  دستاوردهای 
این  در  که  ایده هایی  بود.  خواهد  دیگر  احتمالی 
دفترچه ثبت می شوند می توانند در آینده الهام بخش 

شما گردند.

13- نقشه ذهنی ایجاد کنید
ساختن  مرتبط  برای  خوبی  وسیله  ذهنی«  »نقشه 
ایده ها و جستجو برای پاسخ های ابتکاری و خالقانه 
به سواالت است. نقشه ذهنی چنین درست می شود: 
بنویسید.  کاغذ  روی  را  اصلی  واژه  یا  ابتدا موضوع 
آن  پیرامون  را  مرتبط  ایده های  یا  عبارات  سپس 
بنویسید و به آن پیوند دهید. این روش با وجودی 
شاخه  شاخه  به  اّما  است  فکری  یورش  شبیه  که 
مشاهده  امکان  و  می کند  کمک  ایده ها  شدن 

چگونگی ارتباط آن ها با هم را فراهم می سازد.

14- خود را به چالش بکشید
نیست.  پذیر  پایان  مهارت های خالقانه،  رشد  فرایند 
بیشتر  رشد  منظور  به  خود  مداوم  چالش  بنابراین، 
به  دارد.  اهمیت  بسیار  توانائی هایتان  و  قابلیت ها 
جستجوی رویکردهای پیچیده تر برآئید، چیزهای جدید 
را امتحان کنید و از به کارگیری همان راه حل هایی که 

در گذشته استفاده کرده اید اجتناب نمائید.

15- روش »6 کاله« را امتحان کنید
از  مساله  به  کردن  نگاه  مستلزم  کاله«   6« روش 
6 دیدگاه متفاوت است. با این کار می توانید نسبت 
مساله  به  دیدگاه  دو  یا  یک  از  فقط  که  موقعی  به 

می نگریستید، ایده های بیشتری به دست آورید. 
بنگرید.  احساسی  طور  به  وضعیت  به  قرمز:  کاله 

احساستان به شما چه می گوید؟
بنگرید.  عینی  طور  به  وضعیت  به  سفید:  کاله 

واقعیت ها چه هستند؟

کدام  بنگرید.  مثبت  دید  با  وضعیت  به  زرد:  کاله 
عناصر راه حل عمل خواهند کرد؟

کدام  بنگرید.  منفی  دید  با  وضعیت  به  سیاه:  کاله 
عناصر راه حل عمل نخواهند کرد؟

چه  دیگر  ایده های  کنید.  فکر  خالقانه  سبز:  کاله 
هستند؟

کاله آبی: کلّی و جامع فکر کنید. بهترین راه حل 
کلّی چیست؟

16- به دنبال منابع الهام بخش بگردید
یکباره  به  خالقیت  که  باشید  نداشته  انتظار  هرگز 
اتفاق افتد. به دنبال منابع جدید الهام بخش برای به 
دست آوردن ایده ها و انگیزه های تازه که به تولید 
بگردید.  می انجامد،  سواالت  به  یگانه  پاسخ های 
موسیقی  به  کنید،  بازدید  موزه ها  از  بخوانید،  کتاب 
سازنده  بحث  به  یا  و  کنید  گوش  عالقه تان  مورد 
با یک دوست بپردازید. از هر روش یا راهبردی که 

برایتان مفیدتر است استفاده کنید.

17- برای خالقیت، فرصت ایجاد کنید
عالوه بر جستجوی منابع الهام بخش، باید خودتان 
نیز فرصت الزم را برای خالقیت ایجاد کنید. مثاًل 
کردن  پیدا  یا  تازه  پروژه  یک  گرفتن  دست  در 

ابزارهای جدید برای استفاده در پروژه های فعلی

18- سناریوهای متفاوت
 را در نظر بگیرید

از  مسأله،  یک  حل  روی  بر  تمرکز  هنگام  به 
سواالت »چه می شود اگر ... « برای در نظر گرفتن 
را  راه  این  اگر  کنید.  استفاده  احتمالی  سناریوهای 
نگاه  با  شد؟  خواهد  چه  نتیجه اش  گیریم  پیش  در 
کردن به این سناریوهای مختلف، بهتر می توانید به 

راه حل های خالقانه برای مسائل دست یابید.

19- از روند نما استفاده کنید
می گیرید،  دست  در  را  جدیدی  پروژه  که  هنگامی 
روند نمایی )فلوچارت( برای نمایش پروژه، از ابتدا 
رویدادهایی  دنباله  یا  مسیرها  به  بکشید.  انتها،  تا 
مختلف که ممکن است اتفاق افتد نگاه کنید. روند 
نما به شما کمک می کند که محصول نهایی را بهتر 
مجسم کنید و مشکالت احتمالی را از میان بردارید.

20- از روش »گلوله برف«
 استفاده کنید.

ایده خوب  تا کنون متوجه شده اید که چگونه یک 
شما  می انجامد؟  دیگری  خوب  ایده  به  معمواًل 
به  برف«  »گلوله  روش  از  استفاده  با  می توانید 
هنگام تولید ایده برای پروژه های خود، از این مزیت 
بهره مند شوید. اگر ایده برای کار جاری شما مفید و 
مناسب نباشد، آن را برای کارهای بعد و استفاده در 

پروژه های آتی کنار بگذارید.

*  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

اگر قیامت فرا رسد و در دست یکی از شما نهالی باشد چنانچه بتواند، برنخیزد تا آن را بکارد، باید آن را بکارد
 

دبیر سرویس : عاطفه شاعری کریمی
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 ترفند باز و بسته کردن پیچ های زنگ زده؟!

با روشن کردن شمع و ریختن پارافین حاصل سوختن 
شمع روی محل زنگ زدگی، می توانید به راحتی پیچ 

و مهره های زنگ زده را باز و بسته کنید.
 

تنها مکانی در جهان که در آن جاذبه کار نمی کند 
تپه های مغناطیسی نیوبرانزویِک کانادا است.

ترمز  بدون  و  شیب  در  را  ماشین  ها  تپه  دراین  اگر 
دستی رها کنید تکان نمی خورد.

 

پژوهش ها ثابت کرده اند که انسان در شب، بیشترین 
خالقیت و در روز حداقل خالقیتش را از خود نشان 
انجام    هنری  کار  یا  هستید  پرداز  ایده  اگر  دهد  می 
موکول  شب  به  را  کارهایتان  است  بهتر  دهید  می 

کنید.
 

چای میکروب های دهان را کاهش می دهد اما چای 
در  مانده  چای  است! مصرف  مضر  بدن  برای  مانده 
دراز مدت باعث تپش قلب، مشکالت گوارشی و زخم 

معده می شود. چای را تازه دم و کم رنگ بنوشید.
 

ترش مزه هایی که بدن راسم زدایی می کنند :
تمبر هندی  انار ترش  مانند رب   ازترشیجات   بعضی 
باعث  و  بوده  مفید  کبدبسیار  و  کلیه   برای  آلوچه  و 

پاکسـازی و سم زدایی کلیه و کبد از رسوب می شود.
 

چرا وقتی استرس داریم مغزمون خوب کار نمیکنه؟ 
 هنگام استرس بدن به دلیل احساس خطر، بیشترین 
خون را به سمت قلب، ریه ها و پاها میفرستد و خون 

کمتری به مغز می رسد. 

می شود  استفاده  از طال  فضانوردان  کاله  ساخت  در 
اجازه  و  کرده  منعکس  را  فرابنفش  اشعه  طال  زیرا 
می دهد که نور خورشید به داخل کاله بتابد. در نتیجه 

فضای داخل کاله روشن اما خنک باقی می ماند. 
 

مقابل  در  سحرخیز  افراد  که  داده  نشان  تحقیقات 
از خود نشان  امیدی استقامت بیشتری  نا  خستگی و 

می دهند. 
مزاجتر  دمدمی  بیدارند  که شبها  افرادی  که  درحالی 

بوده و استعداد بیشتری درکشف ناشناخته ها دارند. 

دانستنی ها فناوری
 قابلیت جدید چاپگرهای سه بعدی

ایجاد  راهی  واشنگتن  دانشگاه  محققان   
اشیاء پالستیکی  آن  از طریق  که  کرده اند 
ساخته شده با چاپگرهای سه بعدی بتوانند 
 WiFi شبکه  به  باتری  از  استفاده  بدون 

متصل شوند.
 

سرویس گوگل مپ
 گوگل به تازگی اعالم کرده است که قصد 
به سرویس گوگل  را  قابلیت جدیدی  دارد 
یا  از مترو  بیفزاید که به کاربرانی که  مپ 
اتوبوس استفاده می کنند، رسیدن به مقصد 

را اعالم کند. 

تشخیص چپ دست یا راست دست بودن کودکان قبل از تولد  
محققان ایتالیایی می گویند با ابداع روش 
چهار  اولتراسونوگرافی  از  استفاده  و  جدید 
بعدی، می توانند راست دست بودن یا چپ 
دست بودن کودکان را زمانی که هنوز در 

رحم مادر هستند، پیش بینی کنند.

بلند خواندن باعث می شود متون  را بهتر به خاطر بسپارید  
یک مطالعه جدید نشان می دهد که مطالعه 
بلند در مقایسه با خواندن متون  با صدای 
را  یادگیری  و  حافظه  سکوت،  حالت  در 
نتایج مطالعات  اساس  بر  بهبود می بخشد. 
علمی منتشر شده در مجله Memory، ادا 
کردن کلمات با صدای بلند به دو علت می 
تواند نتایج مطلوبی را به همراه آورد. اول این که کلمات با صدای بلند خوانده 
می شوند و همین امر باعث حفظ حواس وی خواهد شد؛ دوم این واقعیت است 

که فرد در واقع در حال صحبت با خود است.

سامانه رسیدگی به شکایات مردم از نقض حقوق 
شهروندی راه اندازی می شود

سامانه  راه اندازی  از  ارتباطات  وزیر 
مردم  شکایات  به  رسیدگی  اختصاصی 
حقوق  نقض  مورد  در   ICT درحوزه 
داد.  خبر  فجر  دهه  تا  شهروندی 
توسعه  ارتباطات،  وزارت  جدی  برنامه 
سواد  توسعه  و  بومی  های  سرویس 
و  المللی  بین  دهندگان  سرویس  با  تعامل  هوشمند،  پاالیش  رسانه، 

است. مجازی  فضای  آفات  کاهش  برای  کودکان  اینترنت  طرح 

 تاکسی پرنده در آلمان به پرواز درمی آید
فرود  قابلیت  با  »هواپیماهایی  آلمان 
عمودی« )VTOL(  را به عنوان تاکسی 
پروازی در سال آینده میالدی تجاری سازی 

می  کند.

کشف سه ستاره جدید با تلسکوپ چین
با یک تلسکوپ  این کشور  چین می گوید که دانشمندان و ستاره شناسان 

پیشرفته موفق به شناسایی سه ستاره جدید شده اند. 
  

موبایل را در جیب نگذارید و از بدن  دور کنید
محققان مرکز بهداشت عمومی کالیفرنیا متذکر شدند که نه تنها باید موبایل را 

از خود دور کنید، بلکه حتی نباید آن را در جیب خود قرار دهید.

اینترنت رایگان روی درختان
سیستم جدیدی به نام»النه  های هوشمند پرنده« روی درختان آمستردام  هلند 
اختیار عابران  رایگان در  اینترنت  نصب شده که در صورت پاک بودن هوا، 

قرار می  دهد

پروتزی که افراد معلول را قادر به نواختن پیانو می کند
 مهندسان آمریکایی موفق به ساخت یک پروتز شدند که افراد معلول را قادر 

به نواختن پیانو می کند.
 

سومین بز شبیه سازی شده متولد شد
محققان پژوهشگاه رویان موفق به تولید سومین بز »مورسیا« شبیه سازی شده 

شدند که عالوه بر تولید شیر زیاد، مقاوم به گرماست.

 ساخت جمجمه چاپی سه بعدی
 محققان بیمارستان کودکان سی.  اس. 
مت دانشگاه میشیگان با همکاری دکتر 
سجاد عرب نژاد، از جمجمه یک نوجوان 
منظور  به  نادر  تومور  نوعی  به  مبتال 
انجام عمل جراحی چاپ سه بعدی انجام 
دادند . این تومور نادر و تهاجمی در بینی 
پارکر تورچان ۱۵ ساله »آنژیوفیبروم گلو و بینی نوجوانان« نام داشته که 
در پشت حفره بینی رشد می کند و بیشتر بر نوجوانان مذکر اثر می گذارد. 

دکتر سجاد عرب نژاد دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف است.

 کشف شایع ترین علت مرگ نجات یافتگان
 از سرطان پروستات

 پژوهش های دکتر جاوید مصلحی و همکارانش در دانشگاه واندربیلت 
نشان داد بیماری های قلبی شایع ترین علت غیرسرطانی مرگ و میر در 
زودهنگام،  تشخیص  با  است.  پروستات  سرطان  از  نجات یافتگان  میان 
سرطان  به  مبتال  بیماران  موثر،  درمان های  و  بیماری  آهسته  پیشرفت 

پروستات اغلب زنده می مانند.
دکتر جاوید مصلحی دستیار پروفسور  پزشکی کاردیووسکوالر و آنکلوژی  
است.  واندربیلت  دانشگاه  در  »کاردیو-آنکلوژی«  مدیرطرح  همچنین  و 
او تحصیالت خود را در دانشگاه های جان هاپکینز و دانشکده پزشکی 

کانتیکت به پایان رسانده است.

ساخت »نانوساندویچ« ابررسانا
  روزبه شهسواری، دانشمند ایرانی دانشگاه رایس به همراه همکارانش 
موفق به طراحی یک »ساندویچ نانویی« متشکل از دو ورقه ضخیم اتمی 
از جنس گرافن و نانوخوشه های منیزیم اکسید شدند که یک ابررسانای 
فوق العاده قدرتمند ایجاد می کند. از این ابررسانا در دستگاه های الکترونیک 
نوری استفاده می شود. البته این نخستین فعالیت مهم شهسواری نیست. 
پیش از این او درباره استحکام سیمان نیز تحقیقاتی انجام داده بود. روزبه 
شهسورای دستیار پروفسور در بخش مهندسی محیط زیست و شهری در 

دانشگاه رایس است.

فرهنگسرای کیانشهر     ------------- ------------------------------------------------ ---------------------------     فرید خویطی

تصورات  برخی  نشان می دهد  علمی  تحقیقات جدید   
عمومی درباره سالمت بدن، اشتباه بوده و واقعیت درباره 

آن ها به گونه دیگر است.
 1- آجیل بخورید تا دیرتر بمیرید!

بر  اما  آشنا هستند  آجیل  خوردن  مزایای  با  افراد  غالب 
اساس مطالعات جدیدی که توسط دانشگاه ماستریخت 
انجام شده، خوردن روزانه حداقل ۱0 گرم آجیل و یا بادام 
زمینی، احتمال مرگ و میر را 23 درصد کاهش می دهد. بر 
اساس این مطالعات، خوردن آجیل، ابتال به بیماری هایی از 
قبیل سرطان، دیابت و مشکالت تنفسی کاهش می دهد.

یک  از  شما  فکری  تمرکز  زمان  مدت   -2
بر اساس مطالعاتی که   : ماهی قرمز کم تر است  
یک  که  زمانی  مدت  انجام شده،  مایکروسافت  توسط 

ثانیه  از ۱2  باشد  داشته  فکری  تمرکز  می تواند  انسان 
در سال 2000 به ۸ ثانیه در سال 20۱۵ رسیده است. 
پژوهشگران، علت این مسئله را استفاده از گوشی های 
مغز  تنبلی  موجب  که  دانسته  هوشمند  همراه  تلفن 

کاربران شده است.
تنفس  از طریق  از چربی ها  درصد   84 -3
از بدن خارج می شوند  : بر اساس تحقیقات جدید 
مجله بریتیش مدیکال، چربی های اضافی که افراد چاق 
در هنگام الغر شدن از دست می دهند از طریق تنفس 
باورند که در  این  بر  از بدن خارج می شود. بسیاری ها 
هنگام کار و یا ورزش، چربی ها از طریق تبدیل شدن به 
انرژی، حرارت و یا عضله از بین می روند اما واقعیت این 
است که در هنگام الغر شدن، ۸۴ درصد از چربی ها از 

طریق دی اکسید کربن و ۱6 درصد باقی از طریق عرق 
کردن از بدن خارج می شوند.

4- شما در هنگام صبح ها، بلندتر هستید 
در  افراد  قد  طول  شده،  انجام  های  بررسی  اساس  بر 
هنگام شبانه روز، به اندازه یک سانتیمتر بلند و کوتاه 
می شود. معموال انسان ها در اوایل صبح بلند تر هستند و 
کار و فعالیت آن ها در طول روز موجب فشار عضالت و 
مفاصل می شود. این مسئله باعث می شود که در هنگام 

خواب، قد آن ها نسبت به صبح کوتاه تر شود.
آرتروز  به  ابتال  موجب  قولنج  شکستن   -5
تحقیقات  هیچ  عمومی،  تصور  بر خالف   : نمی شود  
علمی ثابت نکرده است که شکستن قولنج موجب ابتال 
به آرتروز می شود. صدایی که بر اثر این کار به وجود 

می آید مربوط می شود به ترکیدن حباب در مایع مفصلی 
پزشکان  وجود،  این  نیست.با  عنوان مضر  هیچ  به  که 
معتقدند انجام این عمل اگرچه موجب آرتروز نشده اما 

ممکن است به رباط و تاندون های بدن آسیب برساند.
تحقیقات   : نمی دهد   بد  بوی  بدن،  عرق   -6
جدید نشان می دهد بوی بدی که در هنگام عرق کردن 
از بدن متصاعد می شود، مربوط به این فرآیند طبیعی 
باکتری های  به  می شود  مربوط  بد  بوی  بلکه  نیست 
بدن،   از  شده  خارج  آب  از  که  پوست  روی  در  موجود 
اروپایی  شهروندان  از  درصد  دو  تنها  می کنند.  تغذیه 
هستند که این نوع باکتری بر روی پوست آن ها، وجود 
ندارد که موجب می شود در هنگام عرق کردن، بوی بد 

از آنها متصاعد نشود.

حقایق جدید درباره سالمتی بدن

چگونه خالقیت خود را افزایش دهیم؟ 

نو آوری


