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

اتصال سامانه عوارض خودرو
 به سامانه ملی توسط سازمان فاوا 

شهرداری اهواز
در راستای سیاست برون سپاری و واگذاری خدمات 
دولتی به بخش خصوصی، سامانه عوارض خودرو که 
به  اهواز  فاوا شهرداری  سازمان  توسط  سال 93  از 
113 دفتر پیشخوان خدمات دولت واگذار شده بود با 
پیگیری و تالش کارشناسان سازمان فاوا شهرداری 
حیدری  متصل شد.  و کشوری  ملی  به سامانه  اهواز 

مدیرعامل سازمان فاوا در ... 

  ویژه

2 رونمایی از 26 دستگاه اتوبوس و 9 دستگاه مینی بوس شهری

شریعتی استاندار خوزستان:

نجات خوزستان با اتحاد و همدلی 
مدیران حاصل می شود

صفحه 2

صفحه 2

»فجر فاطمی«
با برنامه های فرهنگی شهرداری اهواز

بهمن ماه فرا رسیده است. بهمنی که برای همه ما یادآور خاطرات شیرین روزهای حماسه 
و پیروزی انقالب است. چه افرادی که روزهای انقالب را در سال 57 به چشم دیده اند و چه 
افرادی که خاطرات آن روزها را از زبان دیگران شنیده اند. در بهمن ماه سرد یادآوری این 

خاطرات گرمی لذت بخشی به دل ها می دهد...... صفحه 8

کودکانی که پشت چراغ  قرمز
 بزرگ می شوند

کافیست یک دقیقه منتظر پشت چراغ قرمز بمانی تا سروکله شان پیدا شود. برای تو ماندن 
در پشت این چراغ های قرمز هیچ وقت تجربه اش بیشتر از چند دقیقه طول نمی کشد، اما این 

کودکان پشت چراغ قرمز قد می کشند. کودکان کار پشت چراغ های قرمز ... صفحه 7
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منصور کتانباف : 

هرچه به مردم اهواز 
خدمت کنیم کم است

اداره کل ارتباطات و  امور بین الملل شهرداری اهواز

هزینه نظافت و نگهداشت شهر از محل پرداخت عوارض 
خودتان تامین می شود ، پس بیشتر به آن توجه کنیم

عکس : فرید  خویطی 

معاون مالی اقتصادی شهرداری اهواز خبر داد:

استقبال خوب مردم از طرح توزیع 
فیش های عوارض

معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز از آغاز طرح 
توزیع گسترده ی فیش های عوارض نوسازی، بهای 

خدمات و پسماند خبر داد.
محسن بشیری که به همراه مدیر درآمد شهرداری و 
مدیران مناطق دو و هشت از روند توزیع فیش های 
عوارض در سطح این مناطق بازدید کرد اظهار داشت: 

طبق برنامه ریزی به عمل آمده....
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شـهر

خبر کوتاهخبر ویژه
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برگزاری کارگاه آموزش ایمنی وآتش نشانی درمدارس منطقه 5 اهواز
 کارگاه آموزشی آشنایی مقدماتی با مباحث ایمنی و آتش نشانی ، توسط آتش نشانان کالنشهر اهواز درمدارس منطقه 5 شهرداری اهواز 

برگزار شد. در این دوره دانش آموزان با وظایف آتش نشانان ، چگونگی استفاده از خاموش کننده ها ، رعایت نکات ایمنی درمنزل و 
نحوه مواجهه افراد با حریق و حوادث  و اطالع رسانی فوری به مراکز اورژانس و آتش نشانی در دقایق اولیه حادثه آشنا شدند .

دیدار شهردار اهواز با خانواده ی
 شهید حسن حردان

 

مدیران  از  چند  تنی  همراه  به  اهواز  شهردار  کتانباف 
از  حردان  حسن  شهید  شهید  ی  خانواده  با  مجموعه 

شهدای شاغل در شهرداری اهواز دیدار کرد.
شهردار اهواز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به 
پرداخت  مقدس  دفاع  دوران  خاطران  از  بخشی  بیان 
پرتاب  با  شب،  یک  طول  در  بعثی  دشمن  گفت:  و 
چهارصدگلوله نقاط مختلف اهواز را مورد هدف قرار داد 
و اهواز در شرایط سختی قرار گرفت. منصور کتانباف 
افزود: این افتخار را داشتم که در دوران شروع جنگ 
گرانقدری همچون شهید  رکاب شهدای  در  تحمیلی، 
این  از  را  مختلفی  های  آموزش  و  بودم  اصلی  غیور 
با تاکید بر نقش ارگان ها در  بزرگان فرا گرفتم. وی 
موضوع دفاع مقدس، نقش شهرداری اهواز را ستودنی 
ماشین  نشانی،  آتش  ی  مجموعه  گفت:  و  دانست 
آالت راهسازی و تانکرهای آبرسانی و سایر نیروهای 
شهرداری اهواز در کنار سایر اقشار جامعه در این برهه 
ی حساس از تاریخ وظیفه ی خود را به خوبی ایفا کردند.
شهردار اهواز با اشاره به لزوم دیدار با خانواده های معزز 
شهدا اظهار داشت: همیشه و در مقاطع مختلف به این 
این  خانواده های  تکریم  که  زیرا  ام  داشته  اعتقاد  امر 
قهرمانان، کمترین کاری است که ما می توانیم انجام 
دهیم ضمن آنکه رهنمودها و دعای خیر این عزیزان 

همواره راهگشای مردم و مسئولین بوده است.
کتانباف در پایان لوح تقدیری به خانواده ی شهید گرانقدر 
حسن حردان اهدا کرد. گفتنی است حسن حردان یکی 
از پرسنل سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز بود 
که در تاریخ 14 آذرماه سال 59 بر اثر اصابت ترکش 

خمپاره به درجه رفیع شهادت نائل شد.   

برگزاری کارگاه فضای مجازی
 در مدارس منطقه هفت

 

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه هفت 
از برگزاری کارگاهی با موضوع امنیت در فضای مجازی 
در مدرسه مرضیه خبر داد. مرجان موسوی با اعالم این 
اطالعات  باالبردن  منظور  به  کارگاه  این  گفت:  خبر 
در فضای  امنیت  موضوع  با  آموزان،  دانش  آگاهی   و 
مجازی  دنیای  مضرات  و  خطرات  معرفی  و  مجازی 

توسط کارشناس نیروی انتظامی پلیس فتا برگزارشد.
سیستم  به  وابسته  فعالیت ها  اغلب  امروزه  افزود:  وی 
های رایانه ای، فضای مجازی و پرداخت های آنالین 
و اینترنتی شده به گونه ای که اگر یک روز، یکی از 
این سیستم ها از کار بیفتد ، تمامی کارهای روزمره ما را 
تحت تاثیر قرار می دهد، در همین راستا جهت آگاهی 
هر چه بیشتر نوجوانان این دوره ها در مدارس سطح 

منطقه برگزار می شود.

نشست صمیمانه مدیر منطقه شش با 
شهروندان کوی گلدشت

و  معاونین  همراه  به  شش  منطقه  شهرداری  مدیر 
مسئولین منطقه و سید ناصرموسوی نژاد عضو شورای 
اسالمی شهر اهواز با اهالی کوی گلدشت دیدار کردند.

در این نشست مدیر منطقه شش و همراهان با تک تک 
شهروندان و اهالی منطقه گفتگو و به بررسی و پیگیری 
آنان  درخواست های  و  و مشکالت شهروندان  مسائل 
پرداختند. در این مالقات موضوعاتی همچون بهسازی 
معابر و ساخت و سازها، مسائل خدماتی عمرانی، نامگذاری 
خیابانهای فاقد نام و تابلو، حل معضل آبهای سطحی و 
خصوص  این  در  و  مطرح   خیابانها  فاضالب  سیستم 
تصمیماتی اتخاذ شد. در این دیدار اهالی کوی گلدشت 
از مدیر منطقه شش، سید ناصرموسوی نژاد عضو  نیز 
شورای اسالمی شهر اهواز و هیئت همراه به خاطر توجه 
به حل مشکالت منطقه و درخواستهای مردمی و تالش 
جهت رفع آنها قدردانی کردند. سید صاحب موسوی و 
سید ناصرموسوی نژاد عضو شورای اسالمی شهر اهواز 
نیز در این نشست صمیصی بر لزوم ارائه خدمات بهینه به 

شهروندان و ارباب رجوع تاکید ویژه کردند.

برگزاری مسابقه نقاشی
 در مدارس علی آباد

با  زیست  محیط  از  صیانت  عنوان  تحت  ای  مسابقه 
در  بازیافت  و  مجدد  پسماند،استفاده  کاهش  محوریت 
آباد  و پسر کوی علی  ابتدایی دختر  دانش آموزان  بین 
این  اعالم  با  پسماند  سازمان  مدیرعامل  شد.  برگزار 
فرهنگ  مسابقه،  این  برگزاری  از  گفت: هدف  مطلب 
زیست  مهم  مسائل  به  نسبت  رسانی  وآگاهی  سازی 
و  مجدد  –استفاده  پسماند  کاهش  جمله  از  محیطی 
سازمان  کارشناسان  مسابقه  این  در  که  بود  بازیافت 
مدیریت پسماند شهرداری اهواز توضیحات و آموزش 
های الزم در خصوص چگونگی تفکیک زباله های تر 
و خشک-کاهش پسماند و همچنین معرفی انواع زباله 

ها را به دانش آموزان حاضر در مدارس آموزش دادند.

دیدار مسئوالن استان با  خانواده 
نخستین شهید انقالب در اهواز

 

پیروزی  سالگرد  نهمین  و  فرارسیدن سی  با  همزمان 
شکوهمند انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل موسوی 
امام  و  استان  در  فقیه  ولی  محترم  نماینده  جزایری 
جمعه اهواز ، دکتر شریعتی استاندار خوزستان،  منصور 
کتانباف شهردار اهواز  و جمعی از مدیران با خانواده 
شهید محمد تقی کتانباف نژاد نخستین شهید نهضت 

انقالب اسالمی در اهواز دیدار کردند.

اتصال سامانه عوارض خودرو به سامانه 
ملی توسط سازمان فاوا شهرداری اهواز

خدمات  واگذاری  و  سپاری  برون  سیاست  راستای  در 
به بخش خصوصی، سامانه عوارض خودرو که  دولتی 
از سال 93 توسط سازمان فاوا شهرداری اهواز به 113 
دفتر پیشخوان خدمات دولت واگذار شده بود با پیگیری 
به  اهواز  شهرداری  فاوا  سازمان  کارشناسان  تالش  و 
سامانه ملی و کشوری متصل شد. حیدری مدیرعامل 
و  فرآیند طراحی  گفت:  این خصوص  در  فاوا  سازمان 
اجرای سامانه ملی عوارض خودرو به همت کارشناسان 
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اهواز از 
سال گذشته شروع و از ابتدای سال جاری بطور رسمی 
آغاز به کار کرده است . وی گفت:  این پروژه بزرگ 
یکی از اقدامات تحقق شهر و دولت الکترونیک است و 
شهروندان می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری از 
اینترنت نسبت به پرداخت و اخذ مفاصاحساب  طریق 
تمامی  افزود:  فاوا  سازمان  مدیرعامل  کنند.  اقدام 
پایگاه  به  مراجعه  با  توانند  می  شهروندان  و  مالکان 
 www.ahvaz.ir نشانی  به  اهواز  اینترنتی شهرداری 
http://cartax. نشانی  به  عوارض خودرو  در بخش 

با  و  مراجعه   ahvaz.ir/web/ahwaz/avarez
وارد کردن شماره شناسناسه خودرو )VIN( نسبت به 
کرده  اقدام  خودرو  سالیانه  عوارض  پرداخت  مشاهده 
این  است  گفتنی  کنند.   اخذ  اینترنتی  مفاصاحساب  و 
سامانه به 500 شهر ایران متصل و همچنین به سامانه 
سامانه  این  اندازی  راه  است.  متصل  انتظامی  نیروی 
بسیاری از مشکالت شهروندان اهوازی را رفع می کند.

تعمیر وباز سازی نور پردازی 
زیرگذرشریعتی آغاز شد

پردازی  نور  بازسازی  و  تعمیر  از  سازمان  عامل  مدیر 
گفت:  عمیر  عبداالمیرکعب  داد.  خبر  زیرگذرشریعتی 
تعمیر و بازسازی سیستم نور پردازی زیرگذر شریعتی 
در راستای اجرای زیباسازی زیرگذرهای شهر اهواز از 
با اشاره  انجام است.  وی  این سازمان در حال  سوی 
به آغاز بازسازی نورپردازی در سطح شهر اظهار کرد: 
یکی از اقدامات حوزه زیباسازی شهرداری اهواز،  نور 
پردازی اماکن عمومی، معابر و پارک های سطح شهر، 
ساماندهی و تغییر در المان های شهری و … می باشد 

که این مهم در دستور کارسازمان قرار گرفته است.
 مدیر عامل سازمان ادامه داد: باتوجه به اینکه نورپردازی 
این زیرگذر در سال گذشته صورت گرفته و مدتی بعلت 
نقص فنی و اتصال برق سیستم نور پردازی از کار افتاده 
بود، تعمیر و بازسازی نور پردازی این زیرگذر در دستور 
کار قرارگرفت و مشکل اتصاالت برقی توسط اکیپ فنی 
درحال بررسی است تا این امرموجب دلپذیر کردن فضا 
و همچنین ایجاد جلوه بصری زیبا برای شهروندان شود.

وی در پایان گفت: در نورپردازی زیرگذر شریعتی  250 
ها  ستون  و  بدنه  در  دی  ای  ال  پروژکتور  چراغ  عدد 

استفاده شده است که مصرف انرژی کمی دارند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز:
اپلیکیشن اطالع رسانی به زودی در 

دسترس شهروندان قرار می گیرد
اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر 
اهواز در محل مرکز کنترل و مدیریت ترافیک حضور 
یافتند و ضمن بازدید از این مرکز، از روند فعالیت های 
باخبر شده و به بررسی وضع موجود تقاطعات هوشمند 
ترافیکی، سامانه های ثبت تخلف و دوربین های نظارتی 
پرداختند.  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز 
با اشاره به برنامه ریزی های بعمل آمده در سال جاری، 
بر توسعه سامانه های ترافیکی هوشمند و زیرساخت فیبر 
برداری  بهره  لزوم  اهمیت  نقل و  نوری شبکه حمل و 
هرچه سریعتر از این شبکه تاکید کرد.   وی ازافزایش 
تعداد دوربین های ثبت تخلف و اتصال به شبکه کشوری 
معاینه فنی خودرو )سیمفا( خبر داد و افزود: با اتصال از 
طریق اپلیکیشن اطالع رسانی که به زودی در دسترس 
شهروندان قرار خواهد گرفت، انواع اطالع رسانی ها از 
این طریق انجام خواهد شد.  در ادامه لویمی همچنین 
به عملکرد دوربین های نظارتی و کاربردهای ترافیکی 
و امنیتی اشاره و بر لزوم ساخت مرکز کنترل و مدیریت 
ترافیک مجهز و مطابق با استانداردهای روز تاکید کرد. 
وی در خصوص موضوعات مربوط به چراغهای راهنمایی 
و رانندگی و نرم افزارهای مدیریت و کنترل ترافیک نیز 

مواردی را مطرح کرد.

منصور کتانباف در آیین رونمایی از 26 دستگاه اتوبوس و 9 دستگاه مینی بوس شهری :

هرچه به مردم اهواز خدمت کنیم کم است

ارتقای فرهنگ شهروندی، یعنی گذران زندگی با کیفیت در شهر

ساحلی   بار  کیلومتر  ده  احداث  پروژه  زنی  کلنگ  آیین 
دستگاه   26 از  رونمایی  و  زرگان  تا  نهم  پل  حدفاصل 
اتوبوس و 9 دستگاه مینی بوس شهری با حضور شریعتی 
میرزایی  خون  اهواز،  شهردار  کتانباف  خوزستان،  استاندار 
مناطق  عامل  مدیر  عالیپور  اهواز،  فرمانداری  سرپرست 
نفتخیز جنوب، فلسفی رئیس شورا و موسوی زاده، سنواتی، 
عمیر.حجه  کعب  ایزدی.  زاده،  لطفعلی  قنوات،  حیدری، 
االسالم موسی پور، موسوی نژاد از اعضای شورای اسالمی 

شهر و تنی چند از مدیران شهری و استانی برگزار شد.
این نکته که  با ذکر  اهواز  این مراسم شهردار  ابتدای  در 
ایران است، گفت:  دهه ی فجر متعلق به همه ی مردم 
اسالمی  نهضت  آن  در  که  است  مبارکی  ایام  فجر  دهه 
در سال 57 به رهبری امام خمینی)ره( به ثمر نشست و 
امیدوارم در همه ی مراحل با هدایت مقام معظم رهبری، 
انقالب اسالمی به صاحب اصلی آن امام زمان عج برسد.

ی  همه  از  دانم  می  الزم  داد:  ادامه  کتانباف  منصور 
شهروندان قدردان شناس اهوازی تشکر کنم که هر چه 
به آنان خدمت کنیم کم است و از مجموعه ی شهرداری 
برای  تالش  در  خود  روزی  شبانه  زحمات  با  که  اهواز 

خدمت به این مردم فهیم هستند، قدردانی می کنم.
شهر،  اسالمی  شورای  اعضای  ی  همه  از  سپس  وی    
مدیران استانی، قضایی، انتظامی بویژه استاندار خوزستان 
و  همکاری  کمال  که  استان  در  فقیه  ولی  ی  نماینده  و 
راهگشایی را برای ارتقای کیفیت زندگی در شهر و استان 

انجام دادند، تقدیر و تشکر کرد.

شهردار اهواز به پروژه ی احداث 10 کیلومتر بلوار ساحلی 
حدفاصل پل نهم تا زرگان اشاره کرد و گفت: طبق برنامه ی 
زمان بندی این پروژه حداکثر ظرف مدت دو سال به بهره 
برداری می رسد. این پروژه از ابتدای اهواز و از مسیر شیبان 

به جاده ی آبادان منتهی می شود.
وی به ضرورت ایجاد این مسیر اشاره کرد و گفت: تنها 
مسیر ورودی به اهواز از سمت شیبان، بلوار پاسداران است 

و احداث این مسیر موازی، ضروری است.
کتانباف جبهه های کاری این پروژه را تشریح کرد و گفت: 
پیمانکاران ما در سه جبهه مشغول هستند؛ جبهه ی اول از 

پارک شهروند تا کریدور نفت به طول  3800 متر که امیدوارم 
در شش ماهه ی نخست سال آینده بتوانیم این مسیر را به 
بهره برداری برسانیم. جبهه ی دوم از این محل) انتهای فاز 
سه( به سمت کریدور نفت به طول 5300 متر آغاز می شود 
و جبهه ی سوم نیز شامل 4200 مترطول تا شیبان و ساحل 
سازی شامل آسفالت و ایجاد پارک و فضای سبز به میزان 35 
کیلومتر است. همه ی اینها باعث ایجاد یک مسیر موازی از 

ورودی شیبان با بلوار پاسداران خواهد شد.
مدیرعامل  مساعدت   و  همکاری  بدون  کرد:  تاکید  وی 
پروژه  این  انجام  جنوب  نفتخیز  مناطق  شرکت  محترم 

مقدور نبود که جا دارد از جناب عالیپور و مجموعه صنعت 
نفت، به صورت ویژه سپاسگزاری کنم و امیدوارم باز هم 
بتوانیم از ظرفیت صنعت نفت برای بهبود کیفیت خدمات 
به شهروندان اهوازی استفاده کنیم. پیشنهاد می کنم این 

مسیر جدید به نام شهدای صنعت نفت مزین شود.
به  خود  های  از صحبت  دیگری  بخش  در  اهواز  شهردار 
رونمایی از اتوبوس ها و مینی بوس های شهری اشاره کرد 
و گفت: رویکرد غالب در دنیا، تشویق مردم به استفاده از 
حمل و نقل عمومی است. ولی در اهواز هنوز این زیرساخت 
مهم وجود ندارد، با توجه به جمعیت کالنشهر اهواز طبق 
استانداردها باید حداقل 1000 دستگاه اتوبوس داشته باشیم 

که متاسفانه اکنون کمتر از 200 دستگاه در اختیار داریم.
کتانباف افزود: با حمایت های دولت  و سازمان دهیاری ها و 
شهرداری ها وامی با بهره ی کم جهت خرید اتوبوس های 
اهواز آخرین  یافت که  اختصاص  به شهرداری ها  شهری 
شهری بود که توانست قرارداد خرید 52 دستگاه اتوبوس و 
9 دستگاه مینی بوس را منعقد کند. اما با پیگیری های انجام 
شده اهواز جزء اولین شهرهایی است که این اتوبوس ها را 
تحویل گرفته است و امروز شاهد رونمایی از 26 دستگاه 
اتوبوس و 9 دستگاه مینی بوس هستیم و مابقی تا قبل از 

پایان سال به شهرداری تحویل داده می شوند.
دستگاه   50 خرید  جهت  کشور  وزارت  با  توافق  از  وی 
اتوبوس دیگر خبر داد و ابراز امیدواری کرد: در این دوره 
برای  را  برداری  بهره  حداکثر  بتوانیم  شهری  مدیریت 

توسعه ی ناوگان حمل و نقل عمومی انجام دهیم.

کلنگ  و  شهری  بازآفرینی  ملی  طرح  زنی  کلنگ  آیین   
زنی تقاطع غیر همسطح مسیر پل ششم و خیابان امام)ره( 
استاندار  شریعتی  با حضور  بازآفرینی شهری  ملی  و طرح 
خوزستان، کتانباف شهردار اهواز و فلسفی رئیس و باباپور 
کعب عمیر ، حیدری، موسوی زاده ، حاجتی، قنوات اعضای 
شورای اسالمی شهر، پورسالن مدیرکل راه و شهرسازی و 

درویش زاده مدیر راه آهن جنوب برگزار شد.
بازآفرنی  موضوع  گفت:   مراسم  این  در  اهواز  شهردار 
شهری از اهداف برنامه این دوره ی ریاست جمهور است 
و در جلسات توجیهی که در تهران با حضور ترکان مدیر 
ریاست  دفتر  رییس  نهاوندیان  و  کشور  شهری  بازآفرینی 
جمهوری برگزار شد مقرر گردید موضوع بازآفرینی شهری 

در چند محور انجام شود.
ایجاد  که  شهری  بازآفرینی  طرح  اهداف  به  اشاره  با  وی 
اشتغال است، عنوان کرد: بنا  بر این است که 243 هزار 
شغل با اجرای این طرح ایجاد شود البته اساسا این طرح 
با هدف ساماندهی سکونتگاههای پرخطر، بافت فرسوده و 

سکونتگاههای غیر مجاز شکل گرفت.
کتانباف به تشریح طرح بازآفرینی شهری پرداخت و افزود: 
سکونتگاههای  که   است  این  روش  یک  طرح  این  در 
پرخطری که امکان سکونت مجدد در آنها مقدور نیست با 
زمینهای مسکونی مناسب جایگزین می شود البته این کار 

به روش کارفرمایی صورت نمی گیرد و سرمایه گذار پس از 
اتمام پروژه سهم خود را برداشته و سهم شهرداری و دولت 
را جدا کرده و دولت و شهرداری نیز ساکنین مناطق پرخطر 

را به این مناطق منتقل می کنند.
شهردار اهواز به روش دیگر طرح بازآفرینی شهری اشاره 
کرد و گفت:  روش دوم این طرح بدین ترتیب است که 
تمامی  باشد  سکونت  قابل  درصورتیکه  بافت  همان  در 
زیرساختها و خانه ها بازسازی می شود و اقداماتی که الزم 

است در همان منطقه صورت می گیرد
وی ادامه داد: همزمان در تهران توسط رییس جمهور و در 
بیست استان و مرکز استان نیز این پروژه آغاز بکار خواهد 
کرد و ما در اهواز نیز فعال مناطق پرخطر و سکونتگاههای 
غیرمجاز را شناسایی کرده ایم و مراحل اولیه کار در حال 
انجام است و امید است ظرف سه سال، گامهای بلندی در 

همین راستا در خوزستان و بویژه شهر اهواز اتفاق بیفتد.
انقالب  که  اسالمی  انقالب  به  اشاره  با  اهواز  شهردار 
محرومین بود، گفت: امام راحل تمامی افتخارشان را خدمت 
به محرومین می دانستند پس اگر ما ادعا داریم پیرو خط 
امام هستیم باید در مسیر خدمت به محرومین گام برداریم و 
این کار را یک وظیفه شرعی و عبادی بدانیم .در دهه چهارم 
بتوانیم فاصله  باید  انقالب که دوره عدالت محوری است 
های طبقاتی را از بین ببریم و همه مردم را از همه مواهب 

انقالب بهره مند سازیم.
تقاطع غیر همسطح  زنی  پروژه کلنگ  به  کتانباف سپس 
مسیر پل ششم در انتهای خیابان امام)ره( اشاره کرد و ادامه 
داد: یکی از موضوعاتی که در شهرهای بزرگ باید به آن 
توجه کرد، موضوع حمل و نقل و زیرساختهای شهری است 
که همزمان با توسعه هایی که در درون شهر در حال جریان 
است حتما باید دسترسی ها و شبکه معابر نیز گسترش یابد.

وی در خصوص احداث تقاطع غیر همسطح در مسیر پل 
ششم نیز گفت: این رینگ از مسیر خرمشهر آغاز و به مسیر 

اتفاقات منسجم  این  تمامی  اگر  یابد.  ماهشهر خاتمه می 
باشند و مستمر و متصل به هم روی دهد، عالوه بر ایجاد 
فراغت برای مردم ، مسیرها کوتاه و تردد آسان می شود و 
عمر مردم کمتر در ترافیک تلف می شود و در هزینه ملی ما 

که مصرف سوخت است صرفه جویی می شود.
که  ارگانهایی  مشارکت  از  امیدواری  ابراز  با  اهواز  شهردار 
قرار است در این پروژه با شهرداری همکاری کنند، تصریح 
کرد: از استاندار و مجموعه معاونت عمرانی استانداری  و 
مدیرکل راه و شهرسازی که همواره با شهرداری همکاری 
دارند تشکر ویژه می کنم و امیدوارم  با حمایتهای آنها این 

پروژه در مدت زمان تعیین شده به بهره برداری برسد.
وی  خاطر نشان کرد: امیدوارم بازهم بتوانیم از این گونه 
پروژه ها در سطح شهر تعریف کنیم. این فرصتی است که 
تمامی نهادها، شرکتها،ارگانها و کارخانجاتی که در شهرها 
هستند می توانند بعنوان وظایف اجتماعی اجرا و دین خود را 

از این طریق به شهروندان ادا کنند.
کتانباف در پایان یادآور شد: از استاندار تقاضا داریم بتوانیم 
در کارگروه مربوطه هر چه سریعتر سرانه هایی با کاربری 
بازارچه، سرانه های فضای سبز، خدمات شهری، تجهیزات 
راه و شهرسازی  از  را   ایستگاههای آتش نشانی  شهری، 
گرفته و به شهرداری تحویل دهد. زیرا زمان به سرعت می 

گذرد و اگر همکاری و پیگیری نکنیم، این کارها می ماند.

شهردار اهواز در آیین کلنگ زنی طرح ملی بازآفرینی شهری:

همگی باید در مسیر خدمت به محرومین گام برداریم

احداث  پروژه  زنی  کلنگ  آیین  در  خوزستان  استاندار 
و  زرگان  تا  نهم  پل  بلوار ساحلی  حدفاصل  کیلومتر   10
اتوبوس و 9 دستگاه مینی بوس  از 26 دستگاه  رونمایی 

شهری شرکت کرد.
و  کرد  اشاره  پروژه  این  ی  سابقه  به  خوزستان  استاندار 
تا  بلوار ساحلی  احداث  بررسی  گفت: سال گذشته جلسه 
مالثانی برگزار شد که در آن جلسه، آمادگی استانداری را 
برای همکاری در احداث این بلوار با شهرداری های اهواز، 

مالثانی، ویس و شیبان اعالم کردیم.
به  مربوط  اعتبارات  ابالغ  داد:  ادامه  شریعتی  غالمرضا 
استانداری برای احداث این پروژه نیز سریعا صورت گرفت، 
اما این پروژه در مسیر خود با گره هایی مواجه شد که با 
روی کار آمدن کتانباف در شهرداری اهواز، به این پروژه 
پروژه  حاضر  حال  در  خوشبختانه  و  شد  بخشیده  سرعت 

بلوار ساحلی تا محدوده شیبان کلید خورده است.
ساحلی  بلوار  احداث  پروژه  افزود:  خوزستان  استاندار 
شده  ابالغ  مشاور  به  نیز  بعد  به  شیبان  محدوده  از 
پروژه  است  امید  دهد.  انجام  را  پروژه  این  طراحی  تا 
در  مسئول  شهرداری های  تمام  توسط  ساحلی  بلوار 
ساحلی  بلوار  بتوانیم  تا  شود  انجام  خوبی  به  زمینه  این 
این  اجرای  برای  و  دهیم  ادامه  مالثانی  تا  را  کارون 

پروژه عظیم، آمادگی داریم.
و  حمل  کالنشهرها،  و  شهرها  در  کرد:  تصریح  شریعتی 
نقل، تردد و امکان ارتباط نقاط مختلف شهر به یکدیگر، 
یکی از شاخص های توسعه یافتگی است. در این زمینه باید 
امکان جابجایی و تردد مردم از نقطه ای به نقطه دیگر با 

صرف حداقل زمان و مصرف انرژی فراهم شود.
وی ادامه داد: هرچه این امکان بیشتر در شهرها فراهم شود، 
دلیل  به  زیست شهر  محیط  وضعیت  و  کمتر  هوا  آلودگی 
رعایت الزامات توسعه ای بهتر خواهد شد و آن شهر منظر 
بهتر و رفاه بیشتری خواهد داشت. در حال حاضر پروژه های 
بزرگی توسط شهرداری اهواز از جمله احداث 10 کیلومتر بلوار 
ساحلی، تقاطع غیرهمسطح شهید بندر، پل شهیدان خادم 

سیدالشهدا، جاده حدفاصل پل ششم و ... در حال اجرا است.

استاندار خوزستان افزود: این پروژه ها در حقیقت کارهای 
دستگاه های  و  اهواز  شهرداری  توسط  که  است  بزرگی 
ذیربط از جمله استانداری و ... ایجاد می شود. در صورت 
تسریع اجرای این پروژه ها، رضایتمندی بیشتری از مردم 
با  کار  مشکالت،  تمام  وجود  با  اما  شد  خواهد  حاصل 

سرعت خوبی پیشرفت می کند.
بافت های فرسوده که در  با  بیان کرد: در رابطه  شریعتی 
اولویت دولت و مورد تأکید رئیس جمهور است، به دستور 
انتقال  برای  اقدام  کشور،  استان   19 در  جمهور  رئیس 
به محیط   در کالنشهرها  فرسوده  بافت های  این  ساکنان 
های امن آغاز می شود تا بتوان شرایط زندگی را در این 
کالنشهرها بهبود داد. پل نهم نیز از دیگر پروژه هایی است 

که به طور جدی نسبت به آن اهتمام داریم.
وی، همدلی ایجاد شده در این پروژه بین مسئولین را به فال 
نیک گرفت و اظهار کرد: آنچه از تمام این گفته ها می توان 
یکپارچه ای  و  واحد  مدیریت  که  است  این  گرفت،  نتیجه 
و  است  در حال شکل گیری  و شهر  استان، شهرستان  در 

مدیریت های بخشی کنار گذاشته می شود.
استاندار خوزستان ادامه داد: هرچه به طور بخشی و تنها 
به حوزه خود نگاه کنیم، هیچ چیزی عاید مردم نمی شود و 
بهره وری نیز حاصل نخواهد شد. اگر شرکت نفت احساس 
دهد،  قرار  سایرین  اختیار  در  که  را  خود  زمین  که  کند 
به  و  است  داده  دست  از  را  خود  های  سرمایه  از  چیزی 
شدت نسبت به آن مقاومت کند، جز نارضایتی مردم، چیز 

دیگری حاصل نمی شود.
و  دستگاه ها  مشارکت  اهمیت  بر  تأکید  با  شریعتی 
دستگاه ها  این  اختیارات  حیطه  در  مختلف  سازمان های 
افزود: این فرهنگ را باید در استان خوزستان و همچنین 
شهرستان اهواز نهادینه کنیم که این استان و شهرستان، 
رشد و پیشرفت نخواهد کرد و هیچ منجی از بیرون برای 
کمک به ما نمی آید، مگر اینکه همه دست به دست هم 
دهیم تا این امور حاصل شود و در واقع نجات خوزستان با 

اتحاد و همدلی مدیران حاصل می شود
اگر  گفت:  خوزستان  استان  در  دولت  عالی  ی  نماینده 

و  فرزندان  که  باشند  داشته  را  احساس  این  مسئوالن 
اقوام شان در این شهر زندگی می کنند و تا آنجا که ممکن 
است باید کمک و مساعدت کند تا شرایط زندگی در شهر 
و استان بهبود یابد و تسهیل شود، مشکالت یکی پس از 

دیگری حل خواهد شد.
 26 از  بهره برداری  آغاز  به  اشاره  با  خوزستان،  استاندار 
اتوبوس و 9 دستگاه مینی بوس شهری در اهواز  دستگاه 
دستگاه   52 تأمین  و  خریداری  جریان  در  کرد:  تصریح 
اتوبوس در این مرحله 26 اتوبوس مورد بهره برداری قرار 
و  تأمین  برای  مذاکره  کار  این  با  همزمان  است.  گرفته 
مینی بوس  دستگاه   10 و  اتوبوس  دستگاه   12 خریداری 
برای آبادان، 5 دستگاه اتوبوس برای ماهشهر، 3 دستگاه 
دستگاه   15 و  امام،  بندر  برای  مینی بوس   6 و  اتوبوس 
اتوبوس  در مجموع 87 دستگاه  و  دزفول،  برای  اتوبوس 
و 20 دستگاه مینی بوس برای خوزستان در سال گذشته 

انجام دادیم.
شریعتی ادامه داد: خوشبختانه مراحل این کار نیز به خوبی 
توسط شهرداران این شهرها پیش رفت. همچنین قرارداد 
خریداری 50 دستگاه اتوبوس دیگر برای اهواز منعقد شده 
به  است  قرار  که  اتوبوسی  دستگاه   50 این  گرچه  است. 
ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اهواز وارد شوند، از لحاظ 
 50 شهری  اتوبوس های  فعلی  وضعیت  به  نسبت  تعداد 
درصد  پیشرفت را نشان می دهد، اما تا یک هزار دستگاه 

اتوبوس مورد نیاز برای شهر، فاصله بسیاری داریم.
و الیق همان سطح  اهواز مستحق  مردم  داد:  ادامه  وی 
و بهره مندی از امکانات و خدمات هستند که مردم دیگر 
کالنشهرها نیز از آن بهره مند هستند. باید اراده را بر تأمین 
اهواز محکم کنیم.  اتوبوس برای شهر  این هزار دستگاه 
این اراده در شخص شهردار اهواز وجود دارد. به هر حال 

این یک هزار دستگاه اتوبوس باید در اهواز تأمین شود.

استاندار خوزستان:

نجات خوزستان با اتحاد و همدلی مدیران  حاصل می شود
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اخبار کالنشهرهاخبر کوتاه

بررسی سهم زنان از فضاهای شهری شمال تهران
زندگی  کیفیت  بهبود  هدف  با 
فضای  سازی  مناسب  بانوان، 
شهری شمال تهران برای حضور 

پذیری آنان اجرا می شود.
عمومی  روابط  گزارش  به 
زهرا  تهران،   3 منطقه  شهرداری 
خوش برش مشاور امور بانوان در 
این خصوص گفت: مناسب سازی 
فراهم  برای  شهری  فضاهای 

قبیل:  از  هایی  ویژگی  بر  تاکید  با  بانوان  پذیری  های حضور  زمینه  سازی 
مطلوبیت دسترسی، تامین امنیت و ایمنی و ایجاد آسایش انجام می شود.  

وی افزود: در طرح مناسب سازی فضا جهت حضور بانوان، این قشر از جامعه 
می توانند در کنار همسر و فرزندانشان شخصیت شهروندی خود را شکوفا 
کنند. خوش برش ابراز داشت: شناسایی مهمترین نیازها و آسیب های موجود 
در محالت، تقویت اعتماد اجتماعی شهروندان از طریق ایجاد گفتگو و آگاهی 

از نقطه نظرات بانوان اثرگذار در محالت اولویت این طرح است. 
 مشاور شهردار در امور بانوان شهرداری منطقه 3 اظهار کرد: دسته بندی 
مسائل و مشکالت بانوان، برنامه ریزی جهت ایجاد شبکه سازی، تقویت 
بانوان در محالت و ساماندهی به اقدامات شهرداری در  سرمایه اجتماعی 

حوزه بانوان مورد توجه قرار دارد.  
افزایش حضور  برای  مناسب سازی فضای عمومی شهری  و  ایمن سازی 
پذیری بانوان، تغییر کالبدی در فضای عمومی به منظور اختصاص مکان 
هایی امن و مجهز برای تفریح و ورزش بانوان و کمک به کاهش تبعیض 
نظر جهت  مورد  ترین محورهای  امکانات عمده  به  در دسترسی  جنسیتی 

حضور همگانی در فضاهای شهری است.

حذف باکس های زباله و صندوق صدقات
 از میادین و تقاطع های شهر تبریز

معاون  جانشین  شهریارنیوز: 
تبریز  شهردار  شهری  خدمات 
غیر  و  بصری  زواید  پاکسازی  از 
ها  تقاطع  میادین،  در  ضروری 
محورهای  اصلی  های  مسیر  و 
گردشگری تبریز خبر داد و گفت: 
شهرداری  آمادگی  دارد  ضرورت 
تبریز برای میزبانی گردشگران و 
ویترین  در  بیشتر  چه  هر  زیبایی 

شهر نیز نمود داشته باشد.
به گزارش شهریار، یوسف قوام الله افزود: طبق صورت جلسه فرمانداری 
تبریز صندوق های صدقات نیز در معابر با فاصه 200 متر از هم با حضور 

نمایندگان چهار متولی حمایتی نصب خواهند شد.
قوام الله تصریح کرد: حذف زواید بصری گام اول زیباسازی میادین و تقاطع 
های سطح شهر است و در ادامه با نورپردازی و نصب المان های موضوعی 

چهره متفاوتی را به تبریز خواهیم بخشید.
زیباسازی  جامع  طرح  اجرای  از  روز  هشتاد  حدود  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  افزود: ویژگی ضربتی  تبریزیم« سپری شده است،  و خدماتی »گوزل 
طرح در کنار برنامه ریزی های مستمر عامل اصلی انسجام بیشتر در اجرای 

خدمات شهری محسوب می شود.
قوام الله اظهار داشت: ارزیابی عملکرد مناطق دهگانه تبریز در گام نخست 
اجرای طرح های خدمات شهری تبریز نیز به طور همزمان صورت گرفت 
و طی هشتاد روز اخیر شهرداری منطقه هفت تبریز رتبه نخست را به خود 
اختصاص داد و ایجاد رقابت در بین مناطق توانست تاثیر زیادی در تسریع 

عملیات داشته باشد.
جانشین معاون خدمات شهری شهردار تبریز متذکر شد: اجرای طرح گوزل 
تبریزیم وارد مرحله ناحیه محوری شده است و در محالت تبریز در حال اجراست.

احداث نخستین مجتمع ساماندهی
 کارگران فصلی و ساختمانی در مشهد

ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
فرآورده های  و  شهری  مشاغل 
از  مشهد  شهرداری  کشاورزی 
احداث نخستین مجتمع ساماندهی 
ساختمانی  و  فصلی  کارگران 
همت  به  مشهد  در  شهرما 

شهرداری خبر داد.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
بهروز  مقدس،  مشهد  شهرداری 

مشترک  جلسه ای  برگزاری  راستای  در  کرد:  بیان  خصوص  این  در  کیانی 
شهرداری مشهد با اداره کار و رفاه اجتماعی، اتاق اصناف و سازمان صنعت 
و  فصلی  کارگران  ساماندهی  برای  مجتمعی  شد  مقرر  تجارت  و  معدن  و 
ساختمانی به همت شهرداری مشهد احداث شود.وی تصریح کرد: این اولین 
مجتمع ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی است که به همت شهرداری 

مشهد احداث شده است.
کشاورزی  فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری مشهد گفت: کارگران ساختمانی و فصلی که دوره های مهارت 
را در مجتمع فنی و حرفه ای گذارنده اند، می توانند با دریافت معرفی نامه از 
شناسنامه دار  به  نسبت  تا  کنند  مراجعه  مجتمع  این  به  خود  مجمع صنفی 
کردن این افراد و همچنین کاریابی برای آنان اقدام شود.کیانی تصریح کرد: 
در این مجتمع ساماندهی کارگران با توجه به مهارتشان اولویت بندی می شود 
و از طرفی به شهروندانی که متقاضی مهارت کارگران هستند برای فعالیت 

معرفی می شوند تا براساس نویت فعالیت خود را آغاز کنند.
وی ادامه داد: با راه اندازی این مجتمع عدالت کاری بین کارگران نیز برقرار 

می شود و از طرفی به زیبایی بصری شهر نیز کمک خواهد شد.
کشاورزی  فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
 300 به  نزدیک  مساحت  با  مجتمع  این  کرد:  تصریح  مشهد  شهرداری 

مترمربع به بهره برداری خواهد رسید.
کیانی در خصوص حضور کارگران ساختمانی و فصلی در دیگر نقاط شهر 
در  مشهد  شهرداری  تا  شده  مقرر  گرفته  صورت  برنامه ریزی  طبق  گفت: 
راستای کمک به افزایش زیبایی بصری شهر مجتمع های دیگری در مراکز 
تجمع کارگران فصلی و ساختمانی مانند میدان فردوسی و میدان سیدرضی 

احداث شود تا شهروندان نیز دسترسی راحت تری داشته باشند.

شور و شادمانی کودکان و جوانان منطقه دو
 در جشنواره آدم برفی ها

و  اجتماعی  امور  معاون   ، دو  منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرهنگی منطقه به شکرانه بارش برف از برگزاری جشنواره » آدم برفـی«در 

بوستان ها ی منتخب  محالت 21 گانه منطقه خبر داد  .
به  و  برف  بارش  با  زمان  هم   : گفت  خبر  این  تکمیل  در  مزارعی  یوسف 
شکرانه نزول این رحمت الهی ، شهرداری منطقه دو با هدف ترغیب خانواده 
ها به شادی، گردهمایی و بهره مندی  از طبیعت زمستانی ، نسبت به برپائی 
جشنواره آدم برفی در بوستان ها ی  محالت 21 گانه منطقه دو اقدام نموده 

و به  بهترین آدم برفی ها جوایزی اهدا کردند. 
 در همین راستا مقرر شد : مسابقه عکاسی با موضوع مشارکت  خانواده ها 
و جوانان در برف روبی معابر فرعی و برف تکانی  درختان ،برگزار و   از 

صاحب  آثار برگزیده تجلیل بعمل آید.

تقدیر رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از شهردار اهواز
 رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از  کتانباف شهردار اهواز  به دلیل کمک رسانی به مناطق زلزله زده تقدیر و تشکر کرد.

اسماعیل نجار در حاشیه همایش مخاطرات زلزله که در اهواز برگزار شد گفت: از شهردار اهواز به پاس تالش ها و کار گروهی 
شبانه روزی جهت کمک رسانی به زلزله زدگان استان کرمانشاه و جمع آوری کمکهای دولتی و مردمی  تشکر می کنم و با اهدای 
این لوح سپاس مراتب تقدیر خود را از ایشان اعالم می دارم.

فضاسازی شهری شهرداری اهواز همزمان با 
فرارسیدن ایام اهلل دهه فجر

الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
تبلیغات  انجام  از  اهواز  شهرداری 
ایام  مناسبت  به  فضاسازی  و  محیطی 

دهه فجر و فاطمیه خبر داد.
خصوص  در  کاکش  حاتمی  فرزین 
در  شده  انجام  اقدامات  مهمترین 
با  و  ایام  این  در  فضاسازی  راستای 
اشاره به اهمیت نشر آموزه های ملی و 
مذهبی گفت: طبق دستور و تاکید شهردار اهواز و به منظور گرامیداشت ایام 

مذکور، فضاسازی محیطی در سطح شهر اهواز انجام شد.
وی در ادامه با تشریح این اقدامات بیان کرد: تعداد 20 عدد بنر در ابعاد 4×3 
عابر  های  پل  عرشه  در  بنر  عدد   22 تعداد  شهری،  پرتابلهای  در  مترمربع 
پیاده، تعداد 15 عدد بنر در بیلبوردهای شهری و 50 عدد اسپیس فرم  2×3 
در سطح مناطق هشتگانه با محتوای گرامیداشت این ایام طراحی، چاپ و 

نصب شد.
اساس  بر  اذعان کرد:  اهواز  الملل شهرداری  بین  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
شهر  اجرایی  های  ایستگاه  سازی  فضا  با  رابطه  در  فرمانداری  صورتجلسه 
آن  اختیار  در  که شهرداری  فضاهای شهری  و  امکانات  از  استفاده  و  اهواز 
ارگان قرار داده است، از بیلبوردهای سطح شهر با لوگوی مشترک نیز در این 

بنرها استفاده شده است.
وی ادامه داد : از جمله دستگاه های دولتی که در این راستا با شهرداری هم 
اداره مناطق نفت خیز، شرکت نفت و گاز کارون،  راستا بودند می توان به 
شرکت آب و فاضالب، شرکت ملی حفاری ایران و سازمان برق منطقه ای 

اشاره کرد.
وی در پایان ضمن اشاره به فضا سازی در راستای یادواره شهدای نبل الزهرا 
)فاتحان( اعالم کرد: تعداد 10 عدد بنر 4×3 و همچنین 10 عدد بیلبورد با 

همین مضمون در سطح شهر اهواز نصب شد.

معاون مالی اقتصادی شهرداری اهواز خبر داد:
استقبال خوب مردم از طرح توزیع فیش های عوارض

معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز 
فیش  ی  گسترده  توزیع  طرح  آغاز  از 
خدمات  بهای  نوسازی،  عوارض  های 

و پسماند خبر داد.
مدیر  همراه  به  که  بشیری  محسن 
درآمد شهرداری و مدیران مناطق دو و 
هشت از روند توزیع فیش های عوارض 
در سطح این مناطق بازدید کرد اظهار 
داشت: طبق برنامه ریزی به عمل آمده و پس از چندین ماه کار مداوم، فیش 
های عوارض آماده شده و عملیات توزیع در مناطق 8 ،1،2،3،4،6  آغاز شده 

و مناطق 5 و 7 نیز طی روزهای آینده، توزیع را آغاز می کنند.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز، استقبال مردم را در این طرح بی 
نظیر خواند و گفت: خوشبختانه طبق گزارشات رسیده، شهروندان اهوازی با 
استقبالی مناسب پذیرای این طرح بودند و علیرغم اینکه از زمان توزیع فیش 
ها مدت کمی می گذرد، مردم پرداخت این عوارض را شروع کرده اند  و این 

نشان دهنده ی درک و شعور باالی مردم اهواز است.
گفتنی است در این بازدید معاون مالی و اقتصادی شهرداری و هیات همراه، 
به صورت نمادین چند فیش را بین پالک ها توزیع کردند و طی گفتگو با 

شهروندان توضیحات الزم را در این زمینه ارائه دادند.

دیدار مدیر کل آموزش پرورش استان خوزستان
 با شهردار اهواز

استان   پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
خوزستان به همراه تنی چند از مسولین 
آموزش و پرورش با شهردار اهواز دیدار 

کرد.
در این دیدار شهردار اهواز ضمن خیر 
مقدم به مدیرکل آموزش و پرورش و 
پرورش  و  آموزش  گفت:  وی  همران 
پایه و بنای تربیتی است . اگر ما بنای آموزشی را بر امور صحیح و اصولی 
تربیتی قرار دهیم، جامعه ای رو به رشد و با ارتقا فرهنگی باالیی خواهیم 

داشت که راه ترقی را برای اقشار مختلف جامعه هموار می کند.
آموزه ها برخوردار  از بهترین  انسان  اگر   : منصور کتانباف خاطر نشان کرد 
باشد، باز هم به اصل و بنای تربیتی خود باز خواهد گشت ؛ بنابراین ما در 
ابتدای راه که همان رشد و نمو خانواده است باید اصول تربیتی را در کودک 
نهادینه کنیم که در همین راستا آموزش ، پرورش و ارتقاء فرهنگی توسط 
نهادی همچون آموزش و پرورش به دلیل ارتباط مستقیم با کودک اجرایی 

خواهد شد.
افراد  به کلیه  متعلق  را  پرورش  و  آموزش  نیز  زاده  تقی  دیدار  این  ادامه  در 
جامعه ایران دانست و گفت: انتظار می رود اولویت کلیه دستگاه های دولتی 

بحث آموزش و پرورش باشد.
وی افزود: با حسن نیتی که شهردار اهواز و زیر مجموعه آن نسبت به آموزش 
و پرورش و مسائل فرهنگی دارند، قطعا نگاه ویژه ای نیز به این موارد دارند.
تقی زاده اذعان کرد : شهردار اهواز مستقیما در جلسات شورای آموزش و 
پرورش حضور دارد و این موضوع نشان دهنده دیدگاه مثبت وی نسبت به 

آموزش و پرورش است.
دانش  یک  ما  اگر  کرد:  بیان  خوزستان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
آموز موفق پرورش دهیم، این فرد در آینده در هر پست و مقامی که باشد، 
موفق و درستکارخواهد بود و امور مربوط به شغل خود را با تعهد و عالقه 

انجام می دهد.
وی ادامه داد: کلیه ادارات و سازمانها باید تالش خود را بکار گیرند تا شاخص 
های علمی و تربیتی را افزایش دهیم که در این زمینه شهرداری می تواند 

نقش فوق العاده مفیدی ایفا کند.

دیدار شهردار اهواز با اهالی محله فرهنگ شهر
مجلس  در  اهواز  مردم  نماینده  حیدری  اهلل  آیت  همراه  به  اهواز  شهردار 
خبرگان، رییس و اعضای شورای اسالمی شهروجمعی از مسئولین با اهالی 

محله فرهنگ شهر دیدار و گفتگو کردند.
کتانباف در این دیدار که پیرامون حل مشکالت منطقه صورت گرفت، اظهار 
کرد:  شهرداری نهادی ست عمومی و غیر دولتی که اکثر اقدامات و فعالیت 
ها را به کمک  عوارض مردمی که پرداخت می شود، اجرا می کند و بودجه 

های دولتی تنها در امور خاص صرف می شود.
گفت:  اخیر  ماهه  چند  در  شده  انجام  اقدامات  به   اشاره  با  اهواز  شهردار 
خوشبختانه در این مدت کوتاه مردم شاهد اقدامات خوبی از سوی شهرداری 
بندر،  از جمله  تکمیل پل نهم٬ پل والیت، تکمیل رو گذر شهید  در شهر 
به قطار  ویژه  توجه  اتوبوس های شهری،  ناوگان خدمات شهری،  نوسازی 

شهری و .... بودند.
همه  از  و  دانست  مسئوالن  وظیفه  مهمترین  را  مردم  مشکالت  رفع  وی 

مسئوالن خواست تا وظایف خود را در این زمینه به درستی انجام دهند.
ابراز  و  کرد  گوش  منطقه  اهالی  های  دل  درد  به  دیدار  این  در  کتانباف 
امیدواری کرد: در آینده ی نزدیک اقدامات موثری نسبت به برطرف کردن 

مشکالت محله صورت گیرد.
رفع  جهت  دستوراتی  مربوطه  مسئوالن  و  منطقه  مدیر  به  پایان  در  وی 

مشکالت شهروندان این منطقه صادر کرد.

 

پارک  ممیزی  طرح  کاربردی  علمی  کارگاه 
محیط  و  ایمنی  بهداشت،  ازنظر  اهواز  های 
مجری  دکتردوامی  حضور  با   )HSE( زیست 
کمیسیون  عضو  زاده  لطفعلی  دکتر  طرح، 
اهواز،  شهر  اسالمی  شورای  شهری  خدمات 
و  ها  پارک  سازمان  عامل  مدیر  فرد  امیری 
فضای سبز ، معاونت خدمات شهری ومسوالن 
فضای سبز مناطق و کارشناسان این حوزه در 

سالن اجتماعات دفتر شهردار برگزار شد.
پارکهای  ممیزی  طرح  مجری  دوامی  دکتر   
شهر اهواز گفت: در این طرح 50 پارک منتخب 
)منطقه ای، ناحیه ای، محله ای( با حضور یک 
که   )HSE( آموختگان  دانش  از  نفره  تیم 12 
مورد  بودند  گرفته  فرا  را  الزم  های  آموزش 
بررسی قرار گرفتند و با نظارت مدیریت مطالعات 
و پژوهش معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه 

انسانی و خبرگان و کارشناسان سازمان پارک 
مشکالت  و  ها  آسیب  شناسایی  به  نسبت  ها 
ایمنی و محیط زیست پارک های   ، بهداشتی 
مذکور اقدام و راهکارهای علمی و عملی جهت 

اصالح و رفع آنها ارائه و پیشنهاد گردید .
 امیری فرد مدیر عامل سازمان پارکها و فضای 
سبز شهرداری اهواز در ادامه این جلسه خواستار 
صحیح  جانمایی  خصوص  در  بیشتر  مطالعات 
راستای  در  افزود:  و  شد  بازی  وسایل  و  پارکها 
اهواز  شهر  در  گیاهی  های  گونه  تنوع  افزایش 
که  باشیم  می  مطالعاتی  های  طرح  نیازمند 

امیدواریم این مطالعات انجام شود.
لطفعلی زاده با تجلیل از ابتکار مدیریت مطالعات 
و پژوهش شهرداری اهواز در خصوص پیگیری 
انتقال یافته های پژوهشی این طرح به ساختار 
 ، شهرداری  سازی  تصمیم  و  گیری  تصمیم 

خواستار تداوم اینگونه طرح ها و جلسه ها شد .
وی همچنین با ابراز خرسندی از عملکرد سازمان 
پارک ها و فضای سبز در ماه های اخیر و بیان 
درخچه  هزار   150 کوتاه  مدت  این  در  اینکه 
گلدار اخیراً در شهر اهواز کاشته شده است، ابراز 
پنج  برنامه های  بتوان همچون  امیداوری کرد: 
بحث  دیگر،  های  شهر  های  شهرداری  ساله 
فرهنگ سازی را نیز در شهرداری اهواز ضمیمه 
پروژه ها کرد و افزود: باید آموزش شهروندی جزء 
نکات اصلی و کلیدی مدیران همه حوزه ها قرار 
بگیرد. عضو شورای اسالمی شهر اهواز در پایان 
خواستار لزوم توزیع عادالنه پارک ها و امکانات 
تفریحی در شهر اهواز شد و ادامه داد: وی حضور 
را نقطه قوت در مدیریت  این جلسات  تداوم  و 

شهری و توسعه پایدار می باشد.
در  اهواز  شهرداری  پژوهش  و  مطالعات  مدیر 

در  رو  پیش  مشکالت  به  اشاره  با  جلسه  این 
زمینه طراحی و جانمایی پارک ها و تجهیزات 
افزایش  و  گیاهی  های  گونه  تنوع   ، موجود 
و  ها  اولویت  عنوان  به  را  سبز  فضای  سرانه 
دغدغه های مدیریت شهری در بخش توسعه و 
نگهداری فضای سبز مردم نهاد برشمرد وتاکید 
کرد مردم و تشکل های مردم نهاد می توانند 
نقش عمده ای در توسعه کمی و کیفی فضای 

سبز و فضاهای خالقانه داشته باشند.
  HSE دفاتر  ایجاد  پیشنهاد  شحیطاوی  امین 
در ساختار سازمان پارک ها و سطح پارک های 
موجود را با اهمیت برشمرد و استفاده از روش 
استاندارد سازی  زمینه  در  بهینه  و  نوین  های 
و  سازی  منظر  رویکرد  با  عمومی  فضاهای 
افزایش خدمات شهروندی در خدمات عمومی 

به شهروندان را ضروری دانست.

برگزاری کارگاه علمی کاربردی ممیزی پارک های اهواز

و  احیا  اندیشی  هم  نشست  در  اهواز  شهردار   
بازآفرینی شهر اهواز با موضوع تغییرات اساسی 
در   منظر شهری که با حضور هنرمندان برگزار 
شد  ضمن عرض تبریک فرارسیدن ایام اهلل دهه 
فجر گفت: همه با تمام ظرفیت هایی که در دست 
داریم و از آن برخوردار هستیم،  باید پیام انقالب 

را به زمان ها و نسل های بعدی منتقل کنیم.
از حضور  اظهار عالقمندی  با  کتانباف  منصور 
بودم  افزود: عالقمند  میان جمع هنرمندان  در 
نشست  این  است  امید  و  باشم  شما  جمع  در 
به منظور تغییر در ساختار بصری شهر اهواز و 

مشاوره تداوم پیدا کند.
وی بیان کرد: در عصر جدید از شهر به عنوان 
موجودی زنده یاد می شود، نیاز است تا روحی 
خاص در شهر دمیده شود، زیرا سیما و منظر 
شهری می تواند در موضوع روحیه  شهروندان 
مؤثر باشد. شهرها همواره در حال تغییر هستند 
که باعث می شود قسمتی از هویت شهری، نو 

و بخش دیگری از آن کهنه  شود.
شهردار اهواز ادامه داد: در کشورهای پیشرفته 
انداز  چشم  یک  شهری،  منظر  و  سیما  برای 
را  خاصی  استراتژی  و  برنامه  که  دارد  وجود 
برای حفظ وضعیت شهر و شهرها دنبال می 
دادن  رخ  حال  در  که  اتفاقی  اهواز  در  کنند. 

است،  فراموشی قسمت هایی از شهر است.
مرکزی  هسته  که  این  به  اشاره  با  کتانباف 
های  بارگذاری  دلیل  به  بزرگ  شهرهای 
نامناسب دچار آسیب شده است گفت: برخی از 
قسمت های هسته مرکزی شهرها به مراکزی 
است  شده  تبدیل  اجتماعی  های  آسیب  برای 
که به آن عنوان شب مرده اطالق می شود در 
حالیکه باید اقداماتی انجام دهیم تا شهر همیشه 
شادابی و طراوت خاص خود را داشته باشد و 
مردم نیز همه بتوانند از همه ظرفیت های شهر 

به خوبی استفاده کنند.
وی ادامه داد: باید توزیع عدالت محوری را در 
ارائه خدمات به محالت مختلف شهر نهادینه 
کنیم و در این دوره که فرصتی برای خدمت به 
مردم اهواز به وجود آمده، از این شرایط استفاده 
کرده و به سمت احیا و بازآفرینی، ایجاد نشاط و 

طراوت در شهر حرکت کنیم.
کتانباف در ادامه با اشاره به رونمایی از موضوع  
بازآفرینی شهری در کل کشور در نوزدهم بهمن 
ماه اعالم کرد: در این روز رئیس جمهور به شکل 
نمادین در شهر تهران و استانداران و شهرداران 
سایراستان ها و چند شهر دیگر به نیابت از دولت 

اقداماتی را در سطح محالت انجام می دهند
وی یادآور شد: در این دوره تصمیم بر این است 
بافتهای فرسوده احیا شوند. در این طرح زمین 
آورده ی شهرداری است که سرمایه  پروانه  و 
تناسب  دارند  که  ای  آورده  نسبت  به  گذاران 
عنوان  به  گذار  سرمایه  شد.  خواهد  رعایت 
پیمانکار، باید محیط را بسازد و پس از آن کلید 

را به بهره بردار تحویل دهد.
شهردار اهواز ادامه داد: به عنوان مثال در منطقه 
ی منبع آب شاهد رانش های خاصی هستیم که 
طبق مصوبه قابل بازسازی نیست.  این محل 
از سال 54-53 برای تفرجگاه طراحی شده بود 
است.در  موجود  منابع طبیعی  در  آن  اسناد  که 
این محله نقاط بسیار پرخطری وجود دارد که 
متاسفانه تلفات انسانی  نیز به دنبال داشته است.
نیز در  افزود: در محله عامری  منصور کتانباف 
هنگام احیای بافت فرسوده باید قدمت تاریخی 
آن حفظ شود. زیرا بافت تاریخی برای شهر جنبه 
حیاتی دارد و اگر هم  مکان مناسبی برای زندگی 
نباشد،  تبدیل به تفرجگاه محلی برای ارائه صنایع 

دستی و کاربردهای مختلف آن می شود.
شهردار اهواز اذعان کرد: امید است  سمپوزیوم 

مجسمه سازی که شورای عالی سیاست گذاری 
آن نیز تشکیل شده است نقشه راهی مشخص 
کند تا هنرمندان فعالیت مجسمه سازی خود را 
و  اهواز  به  توان  می  مثال  طور  .به  کنند  اجرا 
تاثیر رودخانه کارون بر آن اشاره کرد و رودخانه 
کارون را برجسته کرد و آن را به عنوان محور 
حیات اهواز و نقش آن در شکل گیری اهواز  یا 
نقش نفت و صنعت نفت در شکل گیری این 
شهر و نقش دفاع مقدس و موضوعات دیگر در 

این زمینه مشخص شود.
در  بسیاری  دیوارهای  گفت:  ادامه  در  وی 
و  نشاط  در شادی،  دارد که  اهواز وجود  شهر 
انتقال پیامها به شهروندان اثر بسزایی خواهد 
گذاشت.  بنابراین برای جلوگیری از پراکندگی 
و متفرق شدن موضوع در سال های آینده باید 
هدایت  شدن  اجرایی  سمت  به  را  سمپوزیوم 
زیباسازی  سازمان  راستا،  همین  در  کنیم. 
نامه  تفاهم  اجرای  به  موفق  اهواز  شهرداری 
فعالیت  تا  شد  چمران  شهید  دانشگاه  با  ای 
از  و  بسپاریم  آن  اهل  به  را  هنر  و  طراحی 

ظرفیت دانشگاه برای این امر استفاده کنیم.
در  ها  زیرساخت  اینکه  به  اشاره  با  کتانباف 
تکمیل  حال  در  اهواز  شهر  فرهنگی  زمینه 
سراهای  و  فرهنگسراها  برخی  گفت:  است 
نیز  دیگر  برخی  و  برداری  بهره  درحال  محله 

در حال ساخت و اجرا است.
شهردار اهواز ادامه داد: هم اکنون هفت سرای 
 3 ساختمان  که  است  ساخت  حال  در  محله 

سرای محله در طی 5 ماه گذشته تکمیل شده و 
در حال تجهیز آن هستیم و امید است 4 سرای 

محله دیگر نیز تا شهریور ماه تجهیز شوند.
و  فرهنگسراها  این  در  افزود:  کتانباف  منصور 
خانه  نگارخانه،  به  فعالیت  سرای محالت 14 
هنرمندان، خانه کارآفرینی، خانه سالمت، خانه 
که  است  یافته  اختصاص  و...  عترت  و  قران 
باید بستری فراهم شود تا در آن زمینه فعالیت 

مناسبی انجام شود.
وی از راه اندازی  اتاق فکر در شهرداری اهواز 
خبر داد و تصریح کرد: افرادی که می خواهند در 
این زمینه به شهرداری کمک کنند، می بایست 
ایده های خود را ارائه دهند تا ما آنها را با فعالیت 
های خود منطبق و با تلفیق و ترکیب آنها از 

ظرفیت های هنرمندان استفاده کنیم.
از  دعوت  با  من  کرد:  خاطرنشان  کتانباف 
دانشگاهیان در حوزه های مختلف قصد دارم 
از افکار توانایی و خالقیت سازنده برای پیشبرد 

اهداف شهر استفاده کنیم.
ذاتی  وظایف  شهرداری  افزود:  اهواز  شهردار 
مانند جمع آوری پسماند دارد که می توان از 
کرد  استفاده  زمینه  این  در  هنرمندان  ظرفیت 
 30 حداقل  را  پسماند  تولید  طریق  این  از  و 
روزانه  بطور  اکنون  هم  دهیم.  کاهش  درصد 
یکهزار تن پسماند خانگی تحویل می گیریم 
که تناژی بالغ بر 300 تن در روز می باشد و با 
یک اطالع رسانی و فرهنگ سازی می توان 

آن را کاهش داد.
وی تصریح کرد: در دنیای پیشرفته  موضوعی 
بنام پسماند و زباله وجود ندارد که دورریز باشد 
نیز  ما  فروشند.  می  را  آن  کمال  و  تمام  بلکه 
جامعه  رسانی  اطالع  و  سازی  فرهنگ  امر  با 
هنری    می توانیم موضوع بازیافت از مبدا را 
نهادینه که به مردم منتقل کنیم. کتانباف ادامه 
داد: شهرداری نهادی غیر دولتی است که 100 
درصد هزینه های آن از  مردم دریافت می شود. 
بنابراین بعد از تشکیل اتاق فکر، نیاز به آموزش 
های  هزینه  بتوان  تا  است  سازی  فرهنگ  و 
شهرداری را کاهش و در راستای آن به مسائل 

مدیریت شهری بهای بیشتری داد.

ریاست  به  اهواز  شهرداری  درآمدی  کمیته 
منصورکتانباف، شهردار اهواز برگزار شد.

در ابتدای این جلسه شهردار اهواز فرارسیدن ایام 
فاطمیه و شهادت حضرت زهرا )س( را تسلیت 
و  گفتار  در  بتوانیم  کرد:  امیدواری  ابراز  و  گفت 
پیرو  الزهرا)س(،  فاطمه  حضرت  همچون  رفتار 

خط امامت، والیت و اهل بیت باشیم.
ی  دهه  ایام  گرامیداشت  ضمن  سپس  وی 
و  طاغوت  نظام  ایام  این  در  داشت:  اظهار  فجر 
همراهی  که  نظامی  شد،  سرنگون  شاهنشاهی 
ویژه  به  جهانی  استکبار  و  بزرگ  قدرتهای 
رهبری  به  و  داشت  خود  با  را  آمریکا  حکومت 
که   1342 سال  از  )ره(  خمینی  امام  حضرت 
ستم  و  ظلم  با  مبارزه  اسالمی  نهضت  آغازگر 
رژیم پهلوی بود، در سال 1357 به ثمر نشست. 

در  مردم  مهم  نقش  از  تجلیل  با  اهواز  شهردار 
سال  چهل  طول  در  کرد:  اذعان  نظام  پایداری 
گذشته، مردم ایران نشان دادند که برای به ثمر 
انقالب و حفظ نظام، هرگونه  آرمانهای  نشستن 
فشار و سختی را تحمل می کنند، اما آن چیزی 
که این مردم نمی توانند تحمل کنند، مساله ی 

تبعیض، بی عدالتی و سواستفاده است.
وی در تبیین این موضوع تشریح کرد: در جامعه 
ی ایده آل اسالمی تفاوت وجود دارد، اما تبعیض 
نیست. باید توجه داشت که این دو مقوله با هم 
متفاوت است. عدالت به معنای مساوات نیست، 
به  هر کس  مندی  بهره  معنای  به  عدالت  بلکه 
شامل  که  اوست  بضاعت  و  ها  داشته  میزان 

تحصیالت، مهارت، سابقه، فعالیت و .... می شود.
کتانباف تصریح کرد: خوشبختانه مسئولین عالی 
نظام اسالمی و در راس آن مقام معظم رهبری، 
جملگی خواستار رفاه برای مردم هستند، رفاهی 
جامع و کامل و این در برگیرنده ی تمام سطوح 
آن چیزی که  و همه ی  امنیت  معیشت،  شامل 
انسان ها برای بقا و تکامل به آن نیازمند هستند، 

می شود.
بزرگ  طرح  موضوع  به  ادامه  در  اهواز  شهردار 
تهیه و توزیع فیش های انبوه در سطح شهر اشاره 
کرد و با تشکر از تالش های انجام شده در این 
زمینه، خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود زمان، 
باید همه ی نیروها جهت تولید 330 هزار فیش 
صحیح  صورت  به  آنها  توزیع  سالم،  صورت  به 
و فضاسازی در رسانه های مختلف برای تبیین 
اهمیت پرداخت این فیش ها، بسیج شوند. مردم 
باید مطمئن باشند که برحسب قانون موظف به 
صرف این عوارض در اقدامات مربوط به نوسازی 
ای  گونه  به  باید  هستیم.  شهری  خدمات  و 
سالیانه  عوارض  این  مردم  تا  کنیم  اعتمادسازی 
نوسازی و بهای خدمات را همچون قبوض دیگر 
در سبد هزینه ی خود قرار دهند و این موفقیت 

نهایی ماست.
وی به درخواست های مردمی اشاره کرد و گفت: 
مساجد،  در  که  متعددی  مردمی  دیدارهای  در 
همواره  داشتم،  دیگر  مکانهای  و  شهر  سطح 
قبیل  از  موضوعاتی  شهرداری  از  شهروندان 
ریزگردها، مشکالت کارون، آب و فاضالب، نبود 

اماکنی همچون مسجد، مدرسه، مرکز بهداشت و 
غیره را طلب می کنند، در حالیکه هیچ کدام از 
این موارد در اختیار و وظیفه ی شهرداری نیست،  
و متاسفانه همین موارد در ادوار گوناگون باعث 

انتقاد از شهرداری ها شده است.
حکم  به  بنده  اما  کرد:  تاکید  کتانباف  منصور 
وظیفه ی انسانی، همه ی این موارد را تا جاییکه 
ذیربط  مسئولین  و  دولت  طریق  از  توانم  می 

پیگیری خواهم کرد. 
ی  گسترده  مطالبات  داد:  ادامه  اهواز  شهردار 
ضرورت  ی  دهنده  نشان  شهرداری،  از  مردم 
در حالیکه  است،  واحد شهری  استقرار مدیریت 
کشور  در  شهری  یکپارچه  مدیریت  تنها  نه 
نیز  شهری  هماهنگ  مدیریت  بلکه  نداریم، 
نظر  از  ایران  نداریم. جامعه ی شهرداری های 
سازمان  یک  نظر  زیر  حاضر  حال  در  سازمانی 
زیرمجموعه یک معاونت در وزارت کشور اداره 
می شود و این برای نیازهای یک مجموعه ی 
 71 به  را  خدمات  از  مهمی  بخش  که  بزرگ 
ساکن  شهرها  در  )که  کشور  جمعیت  از  درصد 
باید  و  نیست  کافی  کنند،  می  ارائه  هستند( 
یک  حد  در  حتی  بیشتری  حمایتی  ساختارهای 

وزارتخانه تعریف شود.
کتانباف در عین حال، وظایف شهرداری را یادآور 
شد و گفت: علیرغم تمام این کاستی های موجود 
در ساختار، ما مکلفیم که وظایف ذاتی خودمان 
دهیم.  انجام  سرعت  و  کیفیت  با  درستی،  به  را 
کار  اساس  پرسنل  حقوق  تامین  و  درآمدزایی 

ی  وظیفه  ی  همه  قطعًا  اما  هاست،  شهرداری 
ما نیست. 

وی از ضرورت تهیه و نصب تابلوهای راهنمای 
مسیر، پالکهای منزل و عالئم ترافیکی، توجه به 
سیما و منظر شهری، اهتمام ویژه به فضای سبز، 
عنوان  به  پسماندها  آوری  جمع  و  روب  و  رفت 
و  معاونین  و  برد  نام  شهرداری  وظایف  حداقل 
به پیگیری ویژه در  را مکلف  مدیران شهرداری 

خصوص صحت انجام این امور کرد.
شهردار اهواز با تاکید بر ضرورت  اصالح و بروز 
رسانی سیستم ها، نرم افزارها و سخت افزارهای 
اسناد  ثبت  امر  این  کنار  در  کرد:  بیان  درآمدی 
هزینه و درآمد نیز باید در دستور کار قرار گیرد. 
این مساله در سیستم موجود است، اما باید همه 

ی داده ها یکپارچه شود. 
باید  صبح  هفت  ساعت  تا  که  همانطوری 
تحویل  تمیز  را  شهر  شهری،  خدمات  پیمانکار 
دهد، در همان روز باید کلیه ی کارکرد پیمانکار 
براساس  وضعیت  صورت  و  شود  صورتجلسه 
همین مستندات، سریعًا رسیدگی و به امور مالی 
بروز  باعث  مراحل  این  در  تاخیر  شود.  ارسال 
قبیل  از  قرارداد  طرفین  برای  زیادی  مشکالت 
عقب  مالی،  نظمی  بی  طرفین،  حقوق  تضییع 

افتادن حقوق کارگران و ... می شود. 
کتانباف در پایان سازمان پسماند را موظف کرد 
معاونت  کنار  در  امور  این  صحیح  اجرای  جهت 
خدمات شهری، روزانه کیفیت و کمیت خدمات 

را بررسی و نظارت کند.

کتانباف :

مطالبات مردم از شهرداری ها 
نشان دهنده ی ضرورت 

مدیریت واحد شهری است
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نگاه خبر برگزاری نشست شورای مدیران خدمات شهری نگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاهنگاه
که«  مطلب  این  بیان  با  عالیپور 
خدمات  معاونت  نوروزی  ستاد 
شهری و معاونت خدمات شهری 
ستاد نوروزی است« تاکید کرد: در 
این  در  و  داریم  قرار  نوروز  آستانه 
ایام همه می خواهند به عملکرد ما 
نمره بدهند. لذا این شورای مدیران 
و  بایستی خطوط اصلی  است که 
خط و مشی درست را در بخشهای 
مختلف به ستاد نوروزی بدهد. وی با اشاره به در پیش رو بودن مناسبت های 
مهمی همچون دهه فجر، ساعت زمین، روز درختکاری و دیگر مراسمات 
اینچنینی گفت: در آستانه دهه فجر هستیم و مناطق مشغول آماده سازی 
فضاهای شهری برای این مناسبت هستند، بعد از آن وارد فاز آماده سازی 
شهر برای استقبال از نوروز می شویم و در کنار آن مناسبتهای مهم دیگری 
هم در تقویم هست که بایستی در شورای مدیران راجع به آن فکر کند و 

برنامه ریزی درست را انجام دهند.
معاون خدمات شهری نحوه انجام خدمات در نوروز و ایام منتهی به آن را 
بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: مردم از دریچه نوروز راجع به تمام  
شهرداری قضاوت می کنند به گونه ای که گویا نوروز امتحانات نهایی و 
از  بیشتر  و خدمات شهری خیلی  باشد  کارنامه عملکرد هر شهرداری می 
سایر بخشها به چشم می آید. از طرفی مردم نیاز به تفریحاتی نظیر استفاده 
از رودخانه و قایق سواری دارند و اینها مسائلی است که شورای مدیران باید 

در موردش فکر بکند و به ستاد نوروزی خط بدهد.
عالیپور در خصوص خدمات دهی شهرداری اهواز به کاروانهای راهیان نور نیز 
گفت: باید تسهیالت و امکانات مورد نیاز راهیان نور در مسیر های ورودی 
اصلی از سمت جاده اندیمشک به سمت خرمشهر و جاده ورودی ماهشهر به 
اهواز که هر دو مبادی ورودی هستند را پیش بینی و آماده کنیم تا خدمات 

مطلوب و شایسته ای به مهمان ها و راهیان نور ارائه شود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه اوج کار ما در این دو ماه است و کل کار خدماتی 
است از مدیران حوزه متبوع خود خواست: کلیه هماهنگی های الزم با مناطق  
و سازمانها در خصوص مواردی نظیر رنگ آمیزی ها، لکه گیری و شکاف 
آسفالت و پاکسازی صورت گرفته تا از هم اکنون با سرعت عمل بیشتری این 

موارد را در دستور کار خود قرار دهند.

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز:
توسعه پارک های محله ای از اولویت های

 شهرداری اهواز است 
شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
اهواز با بیان اینکه توسعه پارک های 
شهرداری  اولویت های  از  محله ای 
توجه  گفت:  است،  اهواز  کالنشهر 
به اقدامات زیست محیطی در دستور 

کار این شهرداری  قرار دارد.
کرد:  اظهار  عالیپور  علیرضا 
اجرای  و  شهری  پایدار  توسعه 
طرح های زیست محیطی از جمله 
شهرداری  توجه  مورد  اولویت های 

اهواز  است.
وی افزود: وجود بوستان ها و پارک های محله ای در محالت مختلف شهر 
بر روحیه شهروندان  بسیار خوبی  تأثیر  آپارتمان نشینی  زندگی  به  توجه  با 
با امکانات مناسب در هر منطقه وجود  می گذارد و چنانچه بوستان محله 
برای  را  طوالنی  مسیری  عزیز  شهروندان  نیست  نیاز  دیگر  باشد،  داشته 

استفاده از پارک محله های دیگر مناطق شهر طی کنند.
فضای  کاربری  اینکه  بیان  با  اهواز:   شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
اساسی  مباحث  از  یکی  آن  سرانه  افزایش  و  شهرک ها  و  شهر  در  سبز 
می رود،  شمار  به  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  برنامه ریزی  در 
و  آنها  توسعه  و  محلی  پارک های  و  بوستان ها  احداث  کرد:  خاطرنشان 
همچنین تأمین و ایجاد امکاناتی همچون وسایل ورزشی، وسایل بازی 
اولویت های  جزو  پارک ها  این  در  شهری  مبلمان  و  المان  و  کودکان 

اصلی مدیریت شهری  می باشد.
اهواز  شهرداری  توسط  که  محله ای  پارک  و  بوستان  احداث  به  عالیپور 
بدون شک  و گفت:  کرد  اشاره  ایست   اخیر ساخته شده  طی چند سال 
و شهروندان  زیست  در سالمت محیط  نقش مهمی  محله ای  پارک های 
دارند، چرا که تعداد زیادی از آنها در سطح شهر پراکنده شده در نتیجه 
بهبود  در  مهمی  نقش  می توانند  باز  فضای  سیستم  از  بخشی  عنوان  به 

اکولوژی محله ها ایفا کنند.
وی در پایان اضافه کرد: با حمایت ها و همکاری همشهریان عزیز در اداره 
است،  مردم  خود  توسط  نگهداری  آنها  وجودی  اصالت  که  پارک ها  این 

امیدواریم بتوانیم شادابی و نشاط را به محالت به ارمغان بیاوریم.

بررسی و مکان یابی فضای سبز )پارک های محله ای( 
GIS در راستای توسعه پایدار زیست محیطی با اصول

در  امروزه  که  مندی  نظام  تفکر 
در  ویژه  به  پایدار  توسعه  مفهوم 
آمده  پدید  شهرها  کالن  عرصه 
است بر نقش فضای سبز با ویژگی 
تفرجگاهی  مجموعه  در  آن  های 
واقعیت  از  به همراه درک صحیح 
و  اقتصادی  اجتماعی  های 
فرهنگی آن در مناطق تاکید دارد. 
تمایل  و  عالقه  کلی  طور  به 
نسبت به بحث پایداری به دو موضوعی مربوط می شود که محل تالقی 
زیست  است:  طبیعت  برتری  و  تفوق  و  انسانی  آرزوهای  و  امیال  میان 
بوم است که از سال 1970 در برنامه ریزی های محیطی سازمان ملل 
قرار گرفت.  از سازمان های مدافع محیط طبیعی مورد توجه  و بسیاری 
توسعه زیست بوم به عنوان توسعه در سطح منطقه ای و محلی همراه با 
توانایی های بالقوه ناحیه ای و با تاکید بر بهره برداری از منابع و کاربرد 
فن آوری و سازمان دهی به گونه ای که فضای سبز در رضامندی زیستی 

کالن شهرها مؤثر باشد مسئله ای غیر قابل انکار است. 
رشد روزافزون جمعیت و افزایش تراکم و افزایش آلودگی هوا و نابودی 
باغات و فضای سبز در شهر مراغه سبب گردیده است که نیاز شهروندان 
به فضای سبز بخصوص پارک ها افزایش یابد. توجه به این امر، برنامه 
ریزان شهری را بر آن می دارد که نسبت به افزایش فضای سبز و پارکها 
مقاله  این  در  نمایند.  اقدام  مناسب  های  تکنیک  از  استفاده  با  مراغه  در 
سعی شده است که وضوع موجود فضای سبز در شهر مراغه بررسی شود 
و همچنین در شهر مراغه،پارکهای محلی با استفاده از سیستم اطالعات 

جغرافیایی )GIS( مکانیابی شوند. 
در نهایت می توان به این نتیجه رسید که پراکنش مکانی پارکها در شهر 
پارکهای موجود  و  نداشته  اصول و ضوابط شهرسازی مطابقت  با  مراغه 
غرب(  )جنوب  یافته  تمرکز  منطقه  از  قسمتی  در  اکثرا  منطقه  این  در 
شکل  به  مطالعه  مورد  منطقه  های  بخش  سایر  در  پارکها  پراکنش  و 
به گونه ای نقشه پیشنهادی  بوده است و در آخرین نقشه که  نامطلوب 
مکان یابی با استفاده از اصول GIS هست به این نتیجه می رسیم که 
اکثریت پارکها در مرکز محله ها باشند با اصول و معیارهای مکان یابی 

پارک ها تطابق بیشتری خواهد داشت.

استراتژی های دهگانه 
در پیشگیری  از حادثه

انرژی  مدل  عنوان  تحت  حادثه  مدلهای  از  یکی 
Haddon بوسیله  و  ارائه   GIBSON توسط  که 
گسترش یافته است پیشگیری از حادثه را در اجرای 

استراتژی ها دهگانه میداند.
این اصول دهگانه با توجه به سه عنصر خطر، حفاظ 
و عنصر آسیب پذیر دسته بندی میشوند که همراه با 

مثالی از اتومبیل هنگام رانندگی تفهیم میشوند.

  استراتژی های مرتبط با خطر: 
با  رانندگی  از  م:  شود.  جلوگیری  انرژی  ایجاد  از   )1

اتومبیل اجتناب شود.
2( کیفیت انرژی تعدیل و اصالح شود.

3( کمیت انرژی تعدیل و اصالح شود. م: محدودیت 
سرعت رعایت شود.

4( از رهایی کنترل نشده انرژی جلوگیری شود. م: شن 
پاشی و نمک پاشی جاده ها

5( نرخ و نحوه توزیع انرژی آزاد شده را تعدیل کنید. م: 
استفاده از کمربند ایمنی و کیسه هوا

استراتژی های مرتبط با حفاظ: 
6( جداسازی مکانی و زمانی منبع انژی و عنصر آسیب 

پذیر. م: استفاده از چراغهای راهنمایی و رانندگی
7( حفاظ گذاری فیزیکی و جداسازی از طریق موانع. 

استراتژی های مرتبط با عنصر آسیب پذیر:
8( افزایش مقاومت عنصر آسیب پذیر در برابر صدمات 

ناشی از جریان انرژی. م: کاله ایمنی
9( محدود کردن و مقابله با تلفات، جراحات و آسیب 

ها. م:کمکهای اولیه
10(   تعمیر و توانبخشی عنصر یا فرد آسیب دیده

منبع: تجهیزات حفاظت فردی،
 دكتر ایرج محمد فام

كمك های اولیه در برق گرفتگی

سایر  برخالف  را  برق  جریان  وسیله  به  سوختگی 
ها  سوختگی  نوع  خطرناکترین  از  باید  ها  سوختگی 
از موارد باعث مرگ می شود.  دانست که در بسیاری 
بدن انسان به دالیل مختلفی هادی بسیار خوبی برای 
جریان برق است و در صورت عبور آن از بدن انسان، 

باعث صدمات فراوانی می گردد.
به طور کلی برای سوختگی هایی که بر اثر جریان برق 
اتفاق افتاده است، در محل حادثه کار زیادی نمی توان 
انتقال  به مراکز درمانی  بیمار سریعاًَ  باید  انجام داد و 
یابد. لیکن قبل از انتقال بهتر است به نکات زیر توجه 

داشته باشید :
1- قبل از هر چیز جریان برق را قطع و مصدوم را از 
محل حادثه دور کنید با گذاشتن یک تخته و کفش 
الستیکی و پارچه خشک در زیر پا و پوشیدن دستکش 
الستیکی گوشه ای از لباس بیمار را گرفته و او را از 
سیم برق جداکنید. برای این کار می توان از یک چوب 

بلند استفاده کرد.
2- چون جریان برق قلب و دستگاه تنفس را زودتر 
از هر قسمت دیگر بدن تحت تأثیر قرار می دهد، بهتر 

است از این جهت مراقبت الزم را به عمل آورید. 
را  قلبی  ماساژ  و  مصنوعی  تنفس  لزوم  در صورت  و 

اجرا کنیم . 
3- لباس های بیمار را شل کنید، پاهای وی را باالتر از 
تنه قرار دهید و محل سوختگی را با پارچه ضدعفونی 
سوختگی  که  باشید  داشته  توجه  بپوشانید.  خشک 
ممکن است هم در محل ورود برق و هم در محل 
خروج برق وجود داشته باشد. پس باید هر دو طرف 

را پانسمان کنید. 
4- پس از انتقال بیمار به مراکز درمانی بقیه امور را به 

عهده پزشک معالج بگذارید.

كمك های اولیه در گرما زدگی
نسبت  بدن  واکنش  نوعی  از  عبارتست  زدگی  گرما 
العاده درجه حرارت بدن و  با ازدیاد فوق  به گرما که 
اختالل مکانیسم تعریق مشخص می شود. گرما زدگی 
یک فوریت است که زندگی را به مخاطره می اندازد 
و باید به سرعت برای رفع آن اقدام گردد. اقدامات زیر 

گام های اساسی در درمان این نوع بیماران می باشد. 
1- مصدوم را به یک محیط خنک برده و لباس های 

او را از تنش خارج سازید.
2- اگر مصدوم به هوش است او را در وضعیت نیمه 
خوابیده قرار داده , سر و شانه هایش را به یک بالش 

تکیه دهید .
با  و  بپیچید  خیس  مالفه  یک  مصدوم  دور  به   -3
. او را در معرض  پاشیدن آب آن را خیس نگهدارید 
مستقیم جریان هوا قرار دهید . مثاًلَ به وسیله باد زدن 
یا روشن کردن کولر یا پنکه , سعی نمائید تا دمای بدن 

به حد متعارف برسد .
4- اگر بیمار بیهوش می باشد , کمکهای اولیه را آغاز و 

هر چه زودتر وی را به مراکز درمانی برسانید.

مهار آتش سوزی خودرو سواری پژو آردی در جاده اهواز- اندیمشک
شعله های آتش یک دستگاه خودرو سواری را در جاده اهواز – اندیمشک در بر گرفته بود که با تالش آتش نشانان 
مهار شد. مقصود حق شناس مدیر روابط عمومی این سازمان اظهارکرد: 16 بهمن ماه سال جاری بامداد با تماس تلفنی 

شهروندی به سامانه 125، آتش سوزی خودرو سورای آردی در جاده اهواز- اندیمشک اطالع رسانی شد

شهریارنیوز: نیاز های متفاوت سالمندان و معلوالن در 
مقایسه با افراد دیگر جامعه و مشکالت فراروی آنها از 
بهره مندی از خدمات شهری اغلب مدیران شهري و 
شهرداري  هاي جهان را مجاب کرده است تا با فراهم 
کردن شرایط و امکانات خاص که مناسب رفع نیاز این 
گروه است، فضایي را آماده کنند که زندگي اجتماعي 
با جریان  اطرافیانشان همسو  به  اتکا  بدون  افراد  این 
حرکت اجتماعي که در آن زندگي مي  کنند،پیش رود.

 مدیران و برنامه ریزان طراحي شهري در کشورهایي 
مانند ژاپن و انگلستان به قدري به این موضوع توجه 
کرده اند که امروز از اقدامات آنها در این زمینه )خدمات 
از  یکي  عنوان  به  سالمندان(  و  معلوالن  به  دهي 
الگوهاي مدیریت شهري یاد مي شود. در این مجال 

سعی داریم به تعدادی از اینها اشاره کنیم.
 

خط ویژه هشدار دهنده
یکي از این الگوها، طراحي خط ویژه اي به نام »خط 
زرد« در خیابان  ها و مکان هاي عمومي ژاپن براي 
طراحان  حقیقت  در  است.  بینایان  کم  و  نابینایان 
فضاهاي شهري و مبلمان شهري در ژاپن با طراحي 
و اجراي این خط مضرس که از ویژگي هاي خاصي 
افراد  تر  آسان  مرور  و  عبور  شرایط  است،  برخوردار 
مترو،  و  قطار  هاي  ایستگاه  ها،  خیابان  در  را  نابینا 
پارک  ها، پیاده روها و... شهرهاي پر تردد این کشور 
فضاهاي  و  شهري  نقاط  تمام  در  اند.  کرده  فراهم 
کوبه  و  اوساکا  توکیو،  همچون  شهرهایي  خدماتي 
خط مضرس زردي وجود دارد اطالعات و هشدارهاي 
الزم را در مورد مسیري که فرد نابینا قصد پیمودن 

آن را دارد، در اختیار وي قرار  مي  دهد.
با  مسیِر،  این  طول  در  روي  پیاده  هنگام  نابینا  فرد 
برآمدگي هایي مواجه مي شود که شروع و پایان و نحوه 
قرار گرفتن این برآمدگي ها وي را از موقعیتي که در 
این  اگر  به عنوان مثال  آن قرار دارد مطلع مي کند. 
برآمدگي ها به شکل خطوط موازي باشند، فرد نابینا از 

این آرایش متوجه خواهد شد که در مسیر امني حرکت 
هاي  مکان  در  موازي  زرد  برجسته  کند. خطوط  مي 
و  با سرعت  تا  را مي دهد  امکان  این  نابینا  به  ایمن 

اطمینان بیشتري حرکت خود را مدیریت کند.
معموال برجستگي هاي مضرس موازي با نزدیک شدن 
به طور کلي مکان هاي  و  تقاطع ها  ها،  به چهارراه 
پرتردد یا قطع مي شوند یا تغییر شکل مي دهند. در 
بسیاري موارد خطوط مضرس موازي به برجستگي هاي 
به  شکل  تغییر  این  که  شود  مي  تبدیل  چیني  نقطه 
مفهموم تغییر ماهیت و موقعیت مکاني است که فرد 
نابینا از آن عبور مي کند یا در آنجا قرار مي گیرد. جالب 
است بدانید زماني که خطوط موازي برجسته تبدیل به 
نقاط دایره  اي شود، فرد نابینا متوجه مي شود که به 

نزدیکي خطر رسیده است.
این شیوه از خدمات  رساني امروزه به عنوان یک الگو 
در بسیاري از کشورهاي دنیا همچون آلمان، سوئیس، 
کانادا، انگلیس پیاده و سبب ارتقاء سطح رضایتمندي 

شهروندان از خدمات شهرداري ها شده است.
 

بریل و خدمات شهری
یکي دیگر از نمونه هاي توجه به شهروندان نابینا و کم 
بینا در ژاپن، بهره مندي از خط بریل در کنار دکمه تمام 
آسانسورها، درها، ورودي ایستگاه هاي قطار، اتوبوس، 
کلید هاي  از  آنها  در  که  است  عمومي  اماکن  و  مترو 
الکترونیکي استفاده مي شود. تقریبا در همه شهرهاي 
بزرگ و مهم ژاپن هیچ آسانسوري وجود ندارد که کنار 
اطالع  براي  بریل  خط  نوشته  آن  هاي  دکمه  زیر  یا 

رساني  شهروندان نابینایان وجود نداشته باشد.

تلفیق خط ویژه هشدار دهنده و بریل
از آنجایي که گاهي اطالع رساني تنها با خط بریل 
در  ندارد،  امکان  رنگ  زرد  مضرس  ویژه  خطوط  یا 
نتیجه طراحان ژاپني مبلمان شهري سعي کرده اند تا 
با تلفیق این دو خدمت، شرایط مناسب تري را براي 

شهروندان نابینا و کم بینا فراهم کنند.
یک نمونه از تلفیق این دو خدمت با یکدیگر را مي تواند 
در ابتداي پلکان ها مشاهده کرد. زماني که در طول 
یک مسیر، خط زرد به پله منتهي مي شود، ابتداي نرده 
پله  راه  و موقعیت  بریل وضعیت  با خط  پله ها  کنار 
براي فرد نابینا توضیح داده شده است. به این ترتیب 
فرد مي تواند بدون کمترین مشکل از موقعیت خود 

آگاه شده و براي مدیریت آن برنامه ریزي کند.
 

 پیاده  رو بدون مانع
به  ژاپن  در  شهري  مدیران  و  شهرسازي  مهندسان 
شهروندان  زندگي  براي  مناسب  فضا  ایجاد  قدري 
مهم  خود  هاي  ریزي  برنامه  در  را  معلول  و  سالمند 
تلقي مي کنند که در هر جایي از این کشور مي توان 

نمونه اي از آن را به سادگي پیدا کرد.
از مثال زدني  پیاده روها یکي  این میان کف سازي 
ترین اقداماتي به شمار مي آید که با توجه به نیاز عبور 
واقع  در  است.  انجام شده  ژاپن  در  ویلچرها  مرور  و 
توان  نمي   این کشور  در  را  پیاده روي عمومي  هیچ 

یافت که وجود لبه در آنها، مانع از عبور ولیچر شود.
این اقدام سبب شده است تا شرایط به نحوي آماده شود 
که سالمند داري ویلچر یا فرد داراي معلولیت حرکتي، 
بتواند بدون کمک شخص ثالث و با کمترین دردسري به 
زندگي عادي خود در جامعه ادامه دهد. البته این موضوع 
)عدم وجود لبه در پیاده روها( به حرکت دوچرخه ها در 

پیاده رو نیز کمک بسیار زیادي کرده است.
 

خدمات ویژه وسائل حمل و نقل عمومي
پیش بیني خدمات ویژه و فضاهاي مناسب در وسایل 
ایجاد سهولت در حرکت  براي  حمل و نقل عمومي 
جمله  از  شهر  نقاط  اقصي  در  سالمندان  جابجایي  و 
مواردي است که ژاپني ها سعي کرده اند، ممتاز بودن 

خود را در آن به نمایش بگذارند.
اتوبوس  هاي  تعریف صندلي هاي ویژه سالمندان در 

قابل  تا عده  از مواردي است که سبب شده  شهري 
توجهي از شهروندان ژاپني اتوبوس را به عنوان اولین 

گزینه خود براي جا به جایي انتخاب کنند.
در  سهولت  ایجاد  براي  که  است  حالي  در  این 
اتوبوس  توقف،  هنگام  اتوبوس  به  سالمندان  ورود 
به  مقداري  است  پله  بدون  آن  جلوي  قسمت  که 
تا  سمت چرخ هاي سمت در ورودي کج مي شود 
حداقل گاِم الزم براي ورود به درون خودرو فراهم 
شود. با این تدابیر استفاده از اتوبوس براي یک فرد 
مسن بسیار راحت تر و سهل تر از استفاده از ماشین 
آن  صندلي  بر  نشستن  که  است  فرزندش  شخصي 
نیست.  اتوبوس  صندلي  در  قرارگیري  راحتي  به 
پله  بدون  اتوبوس هاي  اتوبوس ها در اصطالح  این 

نامیده مي شوند.
 

خدمات تلفني
نکته جالب توجه در مدیریت شهري ژاپن ویلچیرهایي 
است که شهروندان معلول و سالمند مي توانندتنها با 
یک تلفن از وجود آنها در ایستگاه هاي قطار و مترو 

که فاقد آسانسور هستند، استفاده کنند.
اگر فرد معلول یا سالمندي بخواهد از قطار یا متروهایي 
استفاده کند که ایستگاه هاي آنها فاقد آسانسور هستند؛ 
مي تواند در دفتر ایستگاه مبدا به مامور ایستگاه اطالع 
دهد که من در فالن ایستگاه که آسانسور وجود ندارد 
قصد پیاده شدن از قطار را دارم. مامور ایستگاه موظف 
است این موضوع را بالفاصله به وسیله تلفن به مامور 
به  قطار  رسیدن  از  قبل  دهد.  اطالع  مقصد،  ایستگاه 
مقصد، مامور ایستگاه منتظر معلول ایستاده است تا در 
زمان خروج  ویلیچر وي با دستگاه اتوماتیک از روي 
پله ها عبور داده شود. جالب تر این که همین خدمات 
را  فرزندشان  کالسکه  باید  که  پدراني  و  مادران  به 
در ایستگاه هاي بدون آسانسور جابه جا کنند، بدون 

هیچ کم و کاستي ارائه مي شود .
نگارنده: مهراب محرابی

ایجاد مزاحمت در فضای سبز غیر قابل  باد و  وزش 
در  توان  می  درختان  مناسب  کاشت  با  است.  انکار 
هدایت باد موثر بود. فضای سبز به ویژه درختان، در 
صورت کاشت مناسب و هدفمند )ترکیب گونه ای و 
تابستان  باد در  آرایش مناسب( می توانند در هدایت 
جهت خنک کردن در بخش های مورد نظر و تغییر 

جهت آن در سمت دلخواه بسیار مؤثر باشند.
ایجاد باد شکن و جلوگیری از گرد و خاک در مناطق 
شدید  بادهای  وزش  که  مسکونی  فضاهای  مختلف 
وجود دارد برای حفاظت از، مجموعه های آسیب پذیر، 
احداث بادشکن از درختان ضروری است. در انتخاب 
این درختان عواملی چون استحکام تنه درخت، ریشه 
های عمیق آن، برگ ها و شاخه های مقاوم در برابر 

باد، تاج بلند و متراکم باید مورد توجه قرار گیرد.
انبوه چون ماگنولیای بنفش که  با تاج  بلند  درختانی 
تا 30 متر ارتفاع دارد به ظاهر بادشکن خوبی به نظر 
و  سطحی  نسبتا  های  ریشه  علت  به  اما  رسند  می 
کن  ریشه  شدید  بادهای  برابر  در  آن  ضعیف  چوب 
شده و یا می شکنند، در حالی که درخت عنبرسایل، 
و در  باد شکن هستند  و  مقاوم  توت،  کبوده، درخت 
برابر چنین بادهایی محکم ایستادگی می کند. درخت 
بلند مازو، مقاومت بسیار خوبی در برابر بادهای شدید 
بادهای  مقابل  در  اغلب صنوبرها  که  حالی  در  دارد، 

شدید بسیار ضعیفند.

پرز، کرک، زایده های گوناگون سطح برگ با مجموعه 
باد  درختان  این  های  ویژگی  از  تاج،  برگ،  انبوهی، 

شکن محسوب می شوند.
محققانی که از محل های طوفانزده دیدن کرده اند، 
دریافتند که با طراحی و مدیریت مناسـب، مـیتـوان 
کرد:  جلوگیری  درختان  از  بـسیاری  شکـستن  از 
بسیاری از درختانی که اندازه آنها در طول رشد بزرگ 
میشود، نزدیک به جداول، پیاده روها، فونداسیون هـا 
و سنگفرش خیابان ها کاشته شده بودند. ریشه های 
در  یا  و  شده  پوسیده  داده،  جهت  تغییر  بالغ  درختان 
سبب،  شرایط  این  بودنـد.  شده  بریده  تنه،  نزدیکی 
موجب سقوط درختان، در اثر وزش بادهای شدید بود.

به  که  است  مهمی  بسیار  عامل  قوی،  ریشه  سیستم 
درخت کمک می کند تا تندبادها را در مناظر شهری، 
است،  محدود  ریشه  برای  فـضا  اغلـب  کـه  جایی 
تحمل کنند. تحقیقات نشان می دهند که هرچه فضای 
کمتر  آنها  سقوط  احتمال  باشد،  بیشتر  درختان  ریشه 
است. سیستم های ریشه های که بدون تغییر جهت، 
به واسطه برخورد با جداول، پیاده روها، آسفالت و سایر 
این  کنند،  می  رشد  شـهری،  خـاکی  سـاختارهای 
شانس را دارند که یک پایه محافظ قوی برای درخت 
به وجود آورند. ریشه های اصـلی نزدیـک تنـه، بایـد 
صـاف باشند. چنانچه این ریشه ها در نتیجه ساخت و 
ساز، تغییر جهت داده یا کنده شوند، آنگاه خطر از بین 

رفتن آنها بـه میـزان قابـل توجه ای افزایش مییابد. 
درختانی که به صورت گروهی رشد میکنند، نسبت به 
درختانی که بـه صـورت جداگانـه مـیروینـد، شـانس 
بیشتری برای بقا دارند. گروه های درختان، همچنین، 
باعث انحراف جهت باد می شوند؛ از اینرو، بـیش از 
درختـانی کـه بـه صـورت جداگانه کاشته شده اند، از 

ساختمانهای مجاور محافظت می کنند.
زیرزمینی  خاک  فضای  طراحی  یعنی  خوب،  طراحی 
مناسب.  انتخاب درخت  و  از درختان  برای محافظت 
البته، بـسیاری از محوطه سازی ها و فضا های سبز، از 
قبل ایجاد شده اند. بنابراین، نخست، باید راهکارهای 
طراحی برای شرایط موجود در جایی که درختـان در 

تقابـل بـا منـاظر شهری قرار دارند، ارایه داد.
دیگری  هزینه  نیز،  درختان  کاشت  باز  و  جایی  جابه 
در بردارد و با وجود این نیز، هم هدف طراحی برآورد 
نمیشود. در این حالـت، درختان، آن چنان رشد میکنند 
با روسازی پیاده رو تداخل پیدا میکننـد. اغلـب،  که 
هـای  ریـشه  رو،  پیـاده  روسـازی  تعمیـر  زمـان  در 
مدیران  از  بسیاری  میشوند.  کنده  درخت،  نگهدارنده 
فضای سبز شهری، به تجربه دریافته اند که کندن و 
بریدن ریشه ها کار درستی نیست، چرا که باعث بی 

ثباتی و سستی درخت خواهد شد.
بریده شده است، سقوط  آنها  درختانی که ریشه های 
کرده، باعث تخریب منازل و وسایط نقلیه و حتی مرگ 
افراد شده انـد. بـرش یا تخریب سیستم ریشه، که درخت 
را نگه میدارد، راه حل مقاوم کردن درختان در برابر باد 
نیست. درختانی که ریشه هـای نگهدارنـده اصلی خود را 

از دست داده اند، خطرناک محسوب می شوند.
زمانی که هرس ریشه ضرورت می یابد، راهکار کلی 
برابر  به وسعت 5  آن است که، ریشه ها در فضایی 
قطر ریشه حفظ شوند. برای مثال، اگر قطر تنه یک 
متر است، ریشه هایی که در 5 متری تنه قرار دارند، 
تضمینی  منزله  به  کار  این  البته،  شوند.  هرس  نباید 
بـرای استوار ماندن درخت نیست؛ اما بهتر از آن است 

که ریشه ها در نزدیکی تنه بریده شوند.
عالوه بر محافظت از فضای ریشه، نکته کلیدی دیگر 

در طراحی محوطه های مقاوم در برابر بـاد، کاشـت 
درختـان بـه صـورت گروهی است. هدف، ایجاد یک 
جنگل شهری سالم با ترکیبی از درختان جوان و بالغ 
از جمله مزایای آن، پوشش تاج درختان و  است که 

محافظت در برابر بادهای شدید است.
کم  خاک،  یا  است  محدود  خاک  فضای  که  هنگامی 
عمق )کمتر از 90-60 سانتیمتر(، سنگی یا نامرغوب 
است، باید نسبت به کاشت درختان بالغ کوچک اقدام 
کرد )درختانی که در ارتفاع کمتر از 10 متر بالغ میشوند(. 
تنوع درختان کوچکی که در حال حاضر در مناطق کشت 
شهری کاشته میشوند، بسیار زیاد است؛ اما برخی از آنها 
در اندازه های بزرگ، موجود نیستند. اگر چه آنها کوتاهتر 
از درختان بالغ بزرگ هستند، اما ولی درختان کوچک نیز، 
از نظر سایه دهی مفیدند. به جای کاشت یک درخت 
بزرگ در یک فضای محدود، که در صورت سقوط در 
زمان طوفان، خسارت بسیار به بار می آورد، بهتر است 
درختان کوچکتری را که در زمان وقوع طوفان، مقاومت 

بیشتری دارند، کاشته شوند.
از مقاومترین گونه ها نسبت به باد و طوفان، میتوان 
 Magnolia, virginiana Quercus, گونه های

distichm Taxodium
glabra, grandiflora و spp Podocarpus و 
از حساسترین گونه ها نسبت به باد و طوفان، مـیتـوان 
و   Juniperus. Pinus glabra هـای   گونـه 
 silicicola, Ulmujs parvifolia, Quercus

laurifolia, Carya illinoensis را نام برد.
گیاهان مقاوم به باد: زیتون - کاج مطبق - فیکوس 

- فنیکس - کاج
گیاهان حساس به باد: موز - مرکبات - افرای زینتی

 - ای  سرونقره   - آمریکائی  توت  بادشکن:  درختان 
سروخمره ای - اقاقیا - زالزالک - نمدار- سدروس - گردو

گیاهان مناسب برای باد شکن:  کاج  - گز شاهی - 
سرو شیراز - اکالیپتوسها

کاجها  شور:  وآب  دریائی  بادهای  به  مقاوم  درختان 
زبان گنجشک - توت -   ابریشم -  ایالن - گل   -

صنوبر -  سپیدار - اقاقیا - گز

بهره مندی سالمندان و معلوالن از خدمات شهری

درختان و گیاهان بادشکن و مقاوم در برابر باد
فضاهای  مختلف  مناطق  در  خاک  و  گرد  از  جلوگیری  و  شکن  باد  ایجاد 
مسکونی كه وزش بادهای شدید وجود دارد برای حفاظت از، مجموعه های 

آسیب پذیر، احداث بادشکن از درختان ضروری است
 در انتخاب این درختان عواملی چون استحکام تنه درخت، ریشه های 
عمیق آن، برگ ها و شاخه های مقاوم در برابر باد، تاج بلند و متراكم باید 

مورد توجه قرار گیرد
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محیط زیست  شهری

پنج شهر سبز دنیا را بشناسید

 در میان شلوغی ها و انواع آلودگی هایی که طبیعت و محیط 
دارد  نقاطی وجود  دنیا هنوز  اندازند در  به خطر می  را  زیست 
که در  آن به طبیعت احترام می گذارند ، شهرهایی که نهایت 
پاک  زیستی  محیط  و  زیبا  طبیعتی  تا  کنند  می  را  تالششان 
اگر می  با  نام شهرهای سبز مشهور هستند.  باشند که  داشته 
با این شهرها آشنا شوید مطلب زیر را بخوانید: شاید  خواهید 
شما هم بخواهید در سفر  بعدی خود به یک شهر سبز بروید.

1.کپنهاگ
بخاطر  کپنهاگ  شهر 
های  نامه  آیین  و  قوانین 
زیست محیطی که تنظیم 
پیدا  شهرت  است  کرده 
اساس  بر  است.  کرده 
این برنامه ها  این شهر تا 
سال 2025 عاری از کربن 
خواهد بود. در فصل بهار و 
تابستان زمانیکه هوا آفتابی 
است گشت و گذار در این باغ تجربه ای بسیار لذتبخش خواهد بود. 
هم بخاطر وجود  گل های رنگارنگ هم آرام بودن فضا و مناسب 
بودن آن برای ریلکس کردن. این جزیره فضایی آرام و دلنشین دارد 
و غذاهای خیابانی آن بسیار شهرت دارند. این جزیره جاییست که 
دانمارکیها در فصل  تابستان اوقاتشان را می گذرانند ، در کنار آب و 

با غذاهای تازه و لذیذ و آسمانی پاک و پر از اکسیژن.   
                  

2.آمستردام
محبوب  شهر    آمستردام 
 ، است  سواران  دوچرخه 
جهان  شهرهای  از  یکی 
جمعیتش  از  بیش  که 
بیشتر   ! دارد  دوچرخه 
با  این  شهر  مردمان 
کنند  می  تردد  دوچرخه 
شود  می  باعث  همین  و 
از  نخواهید  اگر  باشد.   حتی  ها  ترین  پاک  از  شهر  این  هوای 
دوچرخه استفاده کنید وسیله نقلیه دیگری نیز برای تردد وجود 

دارد. قایق هایی که شما را به گوشه و کنار  شهر می برند.               
از  از شهرهای جهان پارکینگ های پر   در حالیکه در بسیاری 
در  ها  دوچرخه  پارکینگ مخصوص  دیدن   ، بینیم  می  ماشین 
شهر  آمستردام شاید برایمان کمی عجیب به نظر برسد. اما این 
هایی  دوچرخه  شهر  کنار  و  گوشه  در  که  دیدنیست  بسیار  نیز 
پارک  هستند و به جای سر و صدای بوق ماشین ها و ترافیک ، 

شهر در آرامش خاصی فرو رفته است.                 

3.استکهلم
پاک  از  یکی  نیز  استکهلم 
ترین شهرهای جهان است 
زیست  های  برنامه  در  که 
 2050 سال  تا  محیطی 
های  سوخت  از  عاری 
 فسیلی خواهد شد.   وکسهلم 
در  کوچک  روستای  یک 
استکهلم است که  نزدیکی 
با یک اتوبوس به راحتی می توان از مرکز شهر به این روستای 
بکر  آمد. این روستا فضای سرسبز و شادابی دارد و برای قدم زدن 
و تماشای خانه های سنتی و خوردن غذاهای سنتی گزینه خوبی 

 برای یک سفر یکروزه خواهد بود. 

4.ونکور
در  شهر  ترین  پاک  ونکور 
تمیزترین  از  یکی  و  کانادا 
شهرهای جهان است. این 
شهر نیز فضای سبز بکر و 
زیبایی دارد و همانند  سایر 
ونکور   ، لیست  شهرهای 
مشهور  سبز  شهر  به  نیز 
شدن  بهتر  برای  و  است 
این وضعیت قوانین و برنامه هایی در حال اجرا  شدن است.  

 یکی از آرام ترین سواحلی که می توانید در این شهر بیابید در 
این خلیج  این خلیج است. آب های شفاف و کریستالی  کنار 
تابستانی  گرم  روزهای  در  بخصوص  است  آرام  و  بسیار  پاک 
قایق سواری روی این آبها بسیار لذتبخش خواهد بود. از اینجا 
معلق  این پل  تماشا کرد.  متفاوتی  نمای  از  را  توان  شهر  می 
در شمال شرقی ونکور چند قدمی پارکینگ قرار دارد. پلی که 
روی یک رودخانه قرار گرفته و به دل طبیعت راه  دارد.                  


5.ادینبرگ

کل مرکز شهر ادینبرگ 
بعنوان میراث جهانی در 
است  ثبت شده  یونسکو 
محوطه  این  کل  در  و 
تردد  حق  ماشینی  هیچ 
همین  باعث  ندارد. 
سکوت و آرامش خاصی 
پایتخت  این  مرکز  در 
سال  تا  دارد  نظر  در  نیز  شهر  این  است.  شده  دیدنی  و  زیبا 
مراتع  شود.  اضافه  کربن  از  عاری  جمع  شهرهای  به   2050
این شهر فضای وسیعی از درختان و محیط سرسبز است که در 
نزدیکی دانشگاه ادینبرگ قرار دارد ، در فصل تابستان  گروههای 
مختلف موسیقی در این فضا به اجرا می پردازند و مردم شهر نیز 
قرارهای عصرگاهی خود را در این منطقه می گذارند  تا در میان 
مندید  عالقه  گیاه  و  گل  به  اگر  بکشند.    نفسی  درختان  این 
دیدنی  جاهای  جمله  از  ادینبرگ  سلطنتی  گیاهشناسی  باغ 
بازدید دارد. حتی  اگر چیزی درباره  این شهر است که ارزش 
این پارک به قدری زیبا تزیین شده است  ندارید هم  گیاهان 

که از بودن در آن لذت خواهید برد.                                    

تازه های محیط زیست

خبر

محدودیت های انرژی خورشیدی و باد  در زمین های 
فدرال از میان برداشته می شود 

قدرت  با  است  تالش  در  آمریکا 
هرچه تمام تولید انرژی های تجدید 
پذیر را به عنوان روش جایگزین و 
زیست  محیط  با  سازگار  همیشگی 

روی کار قرار دهد.
رئیس  آنالین  زیست  از  نقل  به 
را  تغییراتی  متحده،  ایاالت  جمهور 

در برنامه ای که مناطق توسعه انرژی تجدیدپذیر در کالیفرنیا شروع کرده 
بودند، مورد بررسی قرار خواهد داد، وی همچنین اظهار داشت پروژه های 

باد و خورشید را در سرزمین های فدرال ترویج خواهد داد.
این برنامه تحت عنوان DRECP نام گذاری شده است. به طور کلی این 
طرح به صورت مشترک بین کالیفرنیا و دولت فدرال در طی یک پروسه 
هشت ساله در سپتامبر 2016 نهایی گشت. الزم به ذکر است که در آن 
زمان، تحت انتقاد شدیدی از سوی توسعه دهندگان خورشیدی و باد قرار 
گرفت، زیرا تنها استفاده از 388000 هکتار از 10.8 میلیون هکتار زمین که 
توسط DRECP برای توسعه انرژی های تجدید شده تحت پوشش قرار 

گرفته بود، به تصویب رسید.
 گروه های حامی محیط زیست، عموما از این طرح استقبال کردند و اظهار 
داشتند که تعادل مناسب بین حفاظت از حیات وحش و زیستگاه های گیاهی 
را به وجود خواهد آورد و عالوه برآن اجازه می دهد تا توسعه های باد و 

خورشید بسیار زیاد شود.

 

 موش های ادمخوار در تهران وجود ندارد
رییس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با انتقاد 
از برخی خبرها در خصوص حضور موش های آدم خوار در پایتخت در زمان 
حرف های  و  نگرانی  انتشار  جای  به  مسووالن  گفت:  احتمالی  زلزله  بروز 
بی پشتوانه، سیستم های مدیریت بحران را با همکاری مناسب و مسئولیت 

محوله با هماهنگی رییس مدیریت بحران شهر تقویت کنند.
خبری  سایت  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  جمعه  روز  علیپور  صدرالدین  دکتر 
محیط زیست ایران )IENA(، افزود: موش به عنوان یک آفت در اکوسیستم 
شهری در همه جای دنیا وجود دارد اما طبیعتا وجود منابع غذایی بیشتر و 
یا  کنترل غیرموثر موجب ازدیاد جمعیت و بعضا خروج از روند طبیعی این 

جاندار می شود.
جمعیت  کنترل  برای  شیمیایی  سموم  از  استفاده  که  این  به  اشاره  با  وی 
خاک   و  زیرزمینی   آب های  برای  شده  ایجاد  آلودگی  دلیل  به  هم  موش 
برای  اخیرا  گفت:  دارد  ضررهایی  آن  از  ناشی  گازهای   و  بخارات  هم  و 
کنترل جمعیت موش ها در دنیا استفاده از سموم بیولوژیک، تله های چسبی 
و خوراک های عقیم کننده  و حتی از استفاده از تفنگ بادی رایج شده است.

معرفی فرمانده یگان محیط زیست خوزستان بعنوان تنها 
محیط بان قهرمان تاالب

کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به 
خوزستان- زیست  محیط  حفاظت 
و  جمع آوری  شناسایی،  منظور  به 
مرتبط  موفق  تجربیات  طبقه بندی 
های  اکوسیستم  بهینه  حفاظت  با 
تاالبی و تشویق و گسترش فرهنگ 
انتخاب  ساالنه  برنامه  تاالبی، 

قهرمان تاالب طبق روال هر سال برگزار شد.
و  مطالعاتی   - تحقیقاتی  فعالیتهای  بخش  سه  در  تاالب  قهرمان  جایزه 
حقوقی  و  حقیقی  افراد  کلیه  و  اهدا  مردمی  مشارکت  و  اجرایی  فعالیتهای 
می توانستند در این رقابت شرکت کنند که در پایان حسن آقاشیرمحمدی به 
عنوان تنها محیط بان قهرمان تاالب در کشور معرفی و از ریاست سازمان 

حفاظت محیط زیست کشور لوح تقدیر دریافت کرد.

استاد دانشگاه برلین: 
حفظ محیط زیست ضلع اصلی تولید انرژی است

اشاره  با  برلین  دانشگاه  استاد 
های  انرژی  توسعه  اهمیت  به 
به  زیست  محیط  گفت:  تجدیدپذیر 
مثابه زاویه قائمه و ضلع اصلی مثلث 
تولید انرژی است و این انرژی ها راه 

بدیل فرار از آلودگی آن هستند.
استاد  ناصری  سعید  پروفسور 

بازنشسته دانشگاه برلین که میهمان چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری 
بود،  ایمنی و محیط زیست در تهران  انرژی،  با رویکرد  انرژی  و مدیریت 
به خبرنگار علمی ایرنا گفت: تجربه من نشان داده است که هزینه توسعه 
حتی  و  فسیلی  های  انرژی  با  مقایسه  در  باید  را  تجدیدپذیر  های  انرژی 
انرژی هسته ای بررسی کرد؛ با این که فروش برق از طریق سوخت فسیلی 
مناسب تر است، امروزه تولید انرژی از سوخت فسیلی بر اساس تحقیقات 

طوالنی در گذشته است. 
متخصصان  و  ها  دانشگاه  با  ایرانی  متخصصان  همکاری  توسعه  وی 
در  مشترک  های  گذاری  سرمایه  و  همکاری  برای  حمایت  و  المللی  بین 
تامین  برای  مجموع  در  داد:  ادامه  ناصری  برشمرد.  مهم  بسیار  زمینه  این 
انرژی باید همه جوانب را در نظر گرفت؛ توسعه به حمایت نیاز دارد و تنها 
های  انرژی  اینکه  افزود: ضمن  ناصری  نیست.  کافی  متخصصان  توانایی 
مقایسه ها  آسیبی نمی رسانند، در مجموع  به محیط زیست  تجدیدشونده 
انجام شده است و با در نظرگرفتن اینکه محیط زیست برای ما بسیار مهم 
است و هزینه های زیادی پیش از این برای تحقیق در زمینه سوخت فسیلی، 

می توان گفت هزینه های انرژی تجدیدپذیر به صرفه است.

ایران در شاخص عملکرد زیست محیطی ، پایین ترین 
رتبه جهان را دارد

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس 
جمهوری   : گفت  اسالمی  شورای 
اسالمی ایران در 24 شاخص کارکرد 
میان 180 کشور  در  زیست محیطی 

جهان در پایین ترین سطح قرار دارد.
در  جمعه  روز  تابش  محمدرضا 
در  ها  تاالب  جهانی  روز  همایش 

اظهار  وی   . نیست  خوش  کشور  ریست  محیط  حال  امروز  افزود:  رامسر 
داشت : با اینکه برنامه های مدونی در حوزه مدیریت جامع صیانت از محیط 
را در سیر  ، تاالب ها  ، ولی روند تخریب  زیست در کشور صورت گرفته 

قهقهرایی قرار داده است .
پیش  سال   47  : گفت  اسالمی  شورای  مجلس  در  اردکان  مردم  نماینده 
کنوانسیون تاالب ها با عضویت 18 کشور در رامسر شکل یافت ولی اکنون 
تعداد تاالب های ثبت شده در فهرست این کنوانسیون از 85 تاالب به 2 
هزار و 293 تاالب افزایش یافت ولی پرسش این است که ما برای حفاظت 
از تاالب های خودمان چه کار کرده ایم. وی قطعه بندی زیستگاه ها ، تغییر 
برنامه  از  جلوگیری  و  مهاجم  های  گونه  ورود  کشاورزی،  اراضی  کاربری 
های مشارکتی مردم نهاد را از علل نابودی تاالب ها در کشور معرفی کرد.

روز جهانی تاالب ها
2 فوریه برابر با 13 بهمن ماه، روز جهانی تاالب ها 
سال  در  روزی  چنین  در  است.  شده   نام گذاری 
و  خورشیدی   1349 با  برابر  میالدی،   1971
برای  جهانی  معاهده ای  ایران،  رامسر  شهر  در 
به  که  رسید  تصویب  به  تاالب ها  از  حفاظت 

»کنوانسیون رامسر« مشهور شد.
موضوع روز جهانی تاالب ها در سال 2018 تاالب 

ها برای آینده شهری پایدار ا نتخاب شده است.
در حاشیه  تمدن های جهان  و  نخستین شهرها 
ها  تاالب  چراکه  است  شده  ایجاد  ها  تاالب 
دشت های حاصلخیز، دسترسی به آب و امکان 

کشاورزی را برای ساکنان آن بوجود می آورد.
نیمی از جمعیت جهان )حدود 4 میلیارد نفر( امروز 
در مناطق شهری زندگی می کنند. تا سال 2050 

این نسبت به 66 درصد خواهد رسید.
با گسترش شهرها و افزایش تقاضا برای زمین، 
تمایل به تسلط بر تاالب ها، تخریب و ساخت و 
حالی  در  این  یابد.  می  افزایش  نیز  آنها  در  ساز 
است که تاالب های شهری باعث می شود که 

شهرها قابل سکونت باشند. 
فوایدتاالبهایشهریچیست:

کاهشجریان:
پیکری  غول  های  اسفنج  عنوان  به  ها  تاالب 

عمل می کنند که آب های سطحی را جذب و 
باران های سنگین را ذخیره می کنند. تاالب ها 
در شهرهای ساحلی، به عنوان یک سپر در برابر 

طوفان عمل می کنند.
احیامنابعآبآشامیدنی:

سفره های آب زیر زمینی، آب باران و رودخانه ها 
منابع اصلی تامین آب آشامیدنی هستند. تاالب ها 

به پر کردن دوباره آب در این منابع کمک می کنند.
فیلترزبالهوبهبودکیفیتآب:

و  صنعتی  ضایعات  کشاورزی،  سموم  ها،  زباله 
فاضالب شهری را همواره کیفیت آب آشامیدنی 
گیاهان  و  غنی  آورد. خاک  می  پایین  را  شهرها 
فراوان در تاالب ها به عنوان فلیتر آب عمل می 

کنند که برخی از سموم مضر را جذب می کند.

بهبودکیفیتهوادرشهر:
تاالب  بواسطه  که  گیاهی  پوشش  و  ها  تاالب 
شهرها،  هوای  کیفیت  بهبود  در  شود  می  ایجاد 
هوا  خشکی  کاهش  و  هوا  دمای  کردن  خنک 

بسیار موثر است.
ارتقاءکیفیتزندگیشهری:

تعامل  مطالعات جدید نشان می دهد زندگی در 
با طبیعت باعث کاهش استرس و حفظ سالمت 

جسمی و روحی انسان ها می شود.
می  حفظ  را  شهرها  سبز  فضاهای  ها  تاالب 
کنند. فضای تفریحی و امکان دسترسی به تنوع 
گیاهان و حیوانات و مناظر طیبا را برای ساکنان 

شهرها بوجود می آورند.
منافعاقتصادیتاالب
رایساکنانشهرها:

ها  تاالب  در  که  گیاهی  های  گونه  از  بسیاری 
برای  نی  مانند  یابند  می  پرورش  آن  حاشیه  و 
انواع  و  دارویی  بافندگی مناسب هستند. گیاهان 
میوه ها کاالهای با ارزشی برای ساکنان شهرها 
به جذب  ها  تاالب  روند. همچنین  به شمار می 
یکی  گردشگری  کنند.  می  کمک  گردشگر 
دیگر از مهم ترین منابع اقتصادی و تولید شغل 

محسوب می شود

نقشفضایسبزدرشهرسازی
ادامه  برای  را  دائمی  سکونت  بشر  که  زمانی  از 
و  مسکن  ساختن  به  شروع  داد  ترجیح  زندگی 
زراعت برای گذران امور کرد و اولین قدمها برای 
تخریب محیط زیست و نابودی جنگل ها و مراتع 
برداشته شد. هزاران سال است که بشر دست به 
تخریب محیط زیستی می زند که حیاط خود را به 
آن مدیون است. در سال های اخیر و پس از تراکم 
جنون آمیز شهری و دست درازی به منابع طبیعی 
تنفسی  مسیرهای  عمال  شهری  سبز  فضای  و 
شهرهای بزرگ مسدود شده و نفس شهر بند آمده. 
نتیجه بحران زیست محیطی اولین نیاز بشر یعنی 
به  از محیط زیست  آنچه  داده.  قرار  را هدف  هوا 
جای مانده دیگر قادر به بازسازی خرابکاری های 
پس  این  از  و  نیست  شهروندان  فعالیت  از  ناشی 
را  زیانبارش  نتایج  گیرد  صورت  تخریب  هرچه 
مستقیما در زندگی روزمره خود شاهد خواهیم بود. 
در توسعه شهر باید در نظر داشت که سرانه فضای 
سبز شهری برای هر شهروند حداقل 30 مترمربع 
و سالمت  رفاه  حداقل  تامین  برای  و  بود  خواهد 
برای شهروندان فضای سبز باید بین 30 تا 50 متر 

مربع برای هر فرد اختصاص داده شود.
برآورد انجام شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی 
در ایران، سرانه متعارف برای هر شهروند 7 تا 12 

درصد تعیین شده. یعنی به ازای هر ساختمان  8 
واحده به طور میانگین با 4 ساکن در هر واحد باید 
960 متر مربع فضای سبز وجود داشته باشد. اختالف 
آنچه استاندارد شهروندی است و آنچه در واقع وجود 
دارد کامال مشهود است. نتیجه چنین اختالفی آلودگی 
شدید هوا و پایین آمدن استانداردهای سالمت و رفاه 
در  شهری  سبز  فضای  توسعه  است.  شهروندان 
بهبود وضعیت زیست  بر  پایدار عالوه  کنار توسعه 
محیطی و بهبود عملکرد در تصفیه فاضالب ها و 
کاهش آلودگی هوا و محیط زیست شهری به عنوان 
شاخصی برای رفاه اجتماعی تلقی می شود و سالمت 
روانی را برای شهرواندان تامین خواهد کرد. فضای 
به  معماری  و  زیبایی شناختی  نظر  از  سبز شهری 
بهبود ظاهر شهر کمک خواهد کرد و چرخ صنعت 
گردشگری را به حرکت در می آورد و برای شهروندان 

درآمد زایی نیز ایجاد می شود.
در کنار تمامی الزاماتی که برای احداث فضای سبز 
شهری به صورت مصنوعی و حفظ محیط زیست 
طبیعی و توسعه پایدار در شهرها وجود دارد یکی 
آرامش  در  فضاها  این  وجود  فواید  مهم ترین  از 
روحی شهروندان خود را نشان می دهد. تصور کنید 
شهروندی که پس از عبور از خیابان های شلوغ و 
پر از آلودگی ولیعصر و انقالب با فضای سرسبز و 
آرام پارک الله در مرکز شهر و گذر از آن و بازدید 

از آثار هنری در پارک تا چه میزان از استرس های 
به  میزان  تا چه  پارک  این  روزمره خود می کاهد. 
کاهش آلودگی ها کمک می کند و کیفیت زندگی 
روزمره  کارهای  و  برده  باال  را  منطقه  شهروندان 
شهری  مدیران  خورده.  پیوند  آن  با  شهروندان 
حفظ  را  طبیعی  سبز  فضاهای  که  هستند  ناگزیر 
کنند و فضاهای سبز مصنوعی ایجاد کنند در غیر 
این صورت بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر امکان 
سکونت نداشته و در صورت اجبار سالمت و رفاه 

شهروندان به شدت با مخاطره مواجه خواهد شد.
تأثیرمتابولیشمشهریبرمحیطزیست
منابع  از  استفاده  در  بیولوژیکی  نظر  از  شهرها 
متابولیسم  در  غذا  و  آب  هوا،  همچون  حیاتی 
می کنند.  جاندارعمل  موجودی  همچون  شهری 
بیشتر  خود  اطراف  از  باشد  بزرگ تر  شهر  هرچه 
طلب می کند و بدین ترتیب خطر تخریب محیط 
بهتر  هرچه  تحلیل  برای  می یابد.  افزایش  زیست 
شهر به عنوان یک واحد اکولوژیکی می توان آن 
را در چارچوب یک سیستم داده – ستانده بررسی 
به  پاسخگویی  برای  که شهر  بدین صورت  کرد. 
نیازهای متنوع شهروندان خود ناگزیر به استفاده از 
داده هایی در حجم بسیار بزرگ است که مهم ترین 
استفاده  نتیجه  می باشد.  آب  و  انرژی،غذا  آن ها 
فزاینده شهرها  به جمعیت  توجه  با  داده ها  این  از 

زیست محیطی  اثرات  قالب  در  ستانده هایی  ایجاد 
از نوع تغییرات آب و هوایی، آلودگی آب و خاک، 
آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی گرمایی، تغییر 
در سیستم هیدرولوژی و آلودگی از طریق پسماند، 

زباله و فاضالب را موجب شده است.
حرمت ننهادن به حفظ حریم های طبیعت، در واقع 
متعادل  هم زیستی  اصول  رعایت  عدم  با  مترادف 
با  انسان در هم زیستی کامل  با آن است. قرن ها 
بستر طبیعی زیست خود به سر برده است. رابطه 
هم زیستی در حقیقت به مفهوم سازگاری هر عنصر 
با بستر و پیرامون خویش است. پذیرفته شدن هر 
رابطه  برقراری  توان  به  منوط  سیستم  در  عنصر 
هم زیستی با بقیه عناصر موجود در مجموعه خواهد 
بود. اما شواهد موجود نشان می دهد که رشد لجام 
گسیخته شهرها که به صورت تافته ای جدا بافته از 
بستر صورت گرفته است، خود عامل ظهور بسیاری 
از مسائل و مشکالت شهری نظیر استفاده نادرست 
و ناکارآمد از منابع، افزایش میزان بیکاری، گسترش 
مسکن،  معضل  شهری،  خدمات  کمبود  فقر، 
آن  نظایر  و  زیست محیطی  آلودگی های  افزایش 
در کشورهای رو به رشد شده و منجر به شکست 
بسیاری از تالش های طراحان و برنامه ریزان جهت 
کشورها  این  در  شهری  زندگی  کیفیت  ارتقای 

گردیده است.

به معنای هور  ابرخوز  یا  ابرهور  هورالعظیم معرب 
تاالب  یا  هویزه(  هور  )معرب  هورالهویزه  بزرگ، 
بزرگ هویزه بزرگ ترین تاالب استان خوزستان و 
یکی از بزرگ ترینتاالب های ایران است. الب در مرز 
ایران و عراق واقع شده و حدود یک سوم این تاالب 
در ایران و مابقی آن در کشور عراق است. این تاالب 
از دیدگاه منابع جانوری و گیاهی بسیار غنی بوده که 

هم اینک این منابع با نابودی روبه رو است.
این تاالب از آب های اضافه رود کرخه، دویرچ و 
بخشی از آب های اضافه اروندرودتشکیل شده است. 
ژرفای این هور )تاالب( کم است ولی تدریجاً در 
وسط آن به چند متر می رسد. سراسر هورالعظیم 
با نی پوشیده شده است. مساحت مشخص شده 
توسط اداره کل محیط زیست خوزستان به عنوان 

تاالب حدود 118000 هکتار می باشد.
انتهای  در  خوزستان  استان  غرب  در  هورالعظیم 
رود کرخه در منطقه مرزی دشت آزادگان بین دو 
کشور ایران و عراق واقع شده است و دارای طول 
جغرافیای 47 درجه و 58 دقیقه تا 47 درجه 16 
دقیقه و30 ثانیه طول شرقی و عرض جغرافیایی 
درجه عرض شمالی   41 تا  دقیقه   53 درجه   31
شهرستان های  در  مشترکًا  تاالب  این  است. 
واقع  خوزستان  استان  هویزه  و  آزادگان  دشت 
گردیده است. هورالعظیم درجنوب غرب شهرستان 
هویزه واقع بوده و شهر رفیع )کاوه( مرکز بخش 

نیسان در3 کیلومتری آن قرار دارد.
آسفالته  راه  شامل  منطقه:  به  دسترسی  راه های 
– سوسنگرد- بستان- چزابه- راه آسفالته هویزه 
شط  طبر-  پاسگاه های  نظامی  شنی،  راه  رفیع، 
به  خلف  سید  جاده  اهواز-  آسفالته  راه  و  علی 

طالئیه است.
تاالب هورالعظیم به دلیل تأمین نشدن حق آبه مورد 
انتظار، با کم آبی روبه رو است و تخلفات شرکت ملی 
نیز به تخریب گسترده  ایران در این منطقه  نفت 
از  نیمی  از  بیش  است.  شده  منجر  آن  زیست بوم 

بخش ایرانی این تاالب از بین رفته است.
حاشیه نشینان هور که مردمی از تبار عرب هستند 
روستا  ده ها  در  عراق  و  ایران  جنگ  از  پیش  تا 
و  تاالب  این  از  استفاده  با  هور  حاشیه  آبادی  و 
را  خویش  خانواده های  اقتصاد  آن  آبزیان  از  نیز 
تأمین می کردند. اما تقریبًا تمام روستاهای مجاور 
هور بجز شهر رفیع به طور کلی ازبین رفته است 
می توان  رفته  میان  از  روستاهای  این  جمله  از 

محّیره،  مچریه،  کسر،  عمه،  لولیه،  حسچه، 
شط  طبر،  جرایه،  مشیمشّیه،  ابوچالچ،  سّیدّیه، 

علی، زهیریِه، برگه، و برص را نام برد.
در  چه  و  ایران  در  چه  هورالعظیم  خشک شدن 
افزایش  را  شن  توفان های  وقوع  میزان  عراق 
داده است و باعث شده استان خوزستان با گرد 
و غبارهایی حدود 21 برابر استاندارد مواجه شود.

آثارتاریخی
عراق شهرستان دشت  و  ایران  دوران جنگ  در 
آزادگان متحمل خسارات سنگینی گردید و تقریبًا 
به طور کامل ویران گردید. این منطقه در طول 
حیات خود شاهد فراز و نشیب های فراوانی بوده 
به طوریکه از تاریخ کهن آن آثاری باقی نمانده 
است. مناطق عملیاتی دهالویه، هویزه و چذابه، 
گردشگری  جاذبه های  جمله  از  طالئیه  جفیر، 

منطقه است.
گیاهانوجانورانهور

گیاهان کفزی هور شامل، نی، جگن )چوالن(، 

لوئی، بردی، تیره تیزک. گیاهان شناور در هور 
آب  در  ریشه  که  هستند  گیاهان  از  گونه هایی 
داشته به صورت شناور در سطح یا بخشی از آب 
سبزینه  قهوه ای  گیاهان  شامل  می کنند  زندگی 
دار- تیره گل میمونی و... گیاهان سواحل هور 
خشکی های  در  که  گیاهانی  مجموع  به  که 
کاگله،  شامل  هستند  هور  سواحل  و  اطراف 
مهمترین  و...  صحرائی  سورمه  وحشی،  کاهو 
جگن  نی،  از:  عبارتند  منطقه  گیاهی  گونه های 

)چوالن(، لوئی و نیلوفر آبی.
جانوران

الف( پستانداران: تنوع جامعه پستانداران در تاالب 
تأثیرات  نظر که  این  از  بسیار محدود است ولی 
عمیقی بر روی ساختار زندگی انسانی دارد حائز 

اهمیت است.
منطقه هور  کنارزی  معروف  پستانداران  از جمله 
اهلی زندگی کنند  به صورت  گاومیش است که 
هور  ساحلی  نواحی  در  را  خود  وقت  بیشتر  و 

به  می توان  هور  پستانداران  سایر  از  می گذراند 
گراز، سگ آبی و خفاش اشاره نمود.

ب( ماهیان تاالب: در مجموع بیش از 12 گونه 
ماهی در هور زیست می کنند که عبارتند از بنی 
برزم-  آمور-  حمری-شلج-  گطان-  عنزه-   –

بیاح- کپور نقره ای و غیره.
از  بسیاری  پرندگان: محل زمستان گذرانی  پ- 
پرندگان آبزی و کنارآبزی از قبیل: اردک ها، غاز 
خاکستری، چنگر، انواع آبچلیک و غیره می باشد. 
5 گونه کمیاب تاالب عبارتند از میوه خور، اکراس 
آفریقایی، عروس غاز، غاز پیشانی سفید کوچک 

و اردک مرمری.
وحش:  حیات  مشاهده  جهت  دسترسی  راه های 
جاده های موجود در تاالب جاده طبر- شط علی 
دسترسی  راه های  جمله  از  نفت  شرکت  جاده  و 

جهت مشاهده حیات وحش می باشد.

تخریبتاالب
منابع طبیعی هورالعظیم از زمان جنگ بین ایران و 
عراق با تهدید روبه رو بوده است. کمبود آب ناشی 
از احداث سد در مسیر رودخانه های منتهی به این 
زیستگاه  این  به  توجهی  قابل  آسیب های  تاالب 
وارد کرده است. پیش از این گزارش شده بود که 
زیستگاه  این  از  خشک شدن بخش های وسیعی 
به  در  مهمی  نقش  ایران  غرب  جنوب  در  عظیم 
منطقه  در  خاک  و  گرد  و  شن  توفان  افتادن  راه 

داشته است.
زیرمجموعه های   ،57 انقالب  ار  پس  دوران  در 
با  منطقه  این  در  ایران  نفت  ملی  شرکت 
جاده سازی غیرضروری، عدم رعایت عرض مورد 
توافق دربارهٔ جاده ها، دفع پسماندهای حاصل از 
حفاری چاه ها و پساب های تخلیه شده در تاالب، 
به  زده اند.  آسیب  تاالب  این  زیست  محیط  به 
دنبال فعالیت های صنعت نفت در منطقه، ارتباط 
هورالعظیم  تاالب  مختلف  بخش های  بین  آبی 
در  تاالب  این  دلیل  همین  به  و  نیست  برقرار 

برخی قسمت ها به حالت مرداب درآمده است.
تاالب هورالعظیم که مساحتی  ایرانی  از بخش 
حال  در  داشت  هکتار   100 و  هزار   64 شامل 
معادل  یعنی  باقی مانده  هکتار  هزار   29 حاضر 
رفته  بین  از  تاالب  این  مساحت  درصد   54
ایران  در کل بخش  تاالب  این  است. مساحت 

و عراق در مجموع 307 هزار هکتار بود.

هورالعظیم

تاالب  ها برای آینده شهری پایدار
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لطفاً پس از معرفي اجمالي خودتان بفرمایید 
هنرتان را از چه سالي شروع کردید و از محضر 

کدام یک از اساتید بهره بردید؟
 حسن ربانیان متولد فروردین 1341 در شهرستان آبادان زاده 
مدرسه  خوشنویس  عنوان  به  دبستان  دوم  کالس  از  شدم. 
انتخاب شدم. در سال 1362 نزد استاد منصور خداوردی آموزش 
خط را فرا گرفتم و نقاشی به صورت ذاتی و خدادای در من 

وجود داشت.  
چرا و چطور شد که از بین هنرهاي مختلف به 

خوشنویسي و نقاشی عالقه مند شدید؟
احساسات درونی و فردی من بود که به این هنر عالقمند شدم. 
البته استعداد ذاتی را نباید نادیده گرفت و در کنار آن تعلیم نیز 

امری اکتسابی است.
درونی  احساسات  از  و  دارد  ذاتی  ی  جنبه  من  هنری  ذوق 
خوبی  بسیار  خط  مادرم  و  پدر  چون  است،  گرفته  سرچشمه 
داشتند برای مثال، پدرم قرآن را کتابت می کردند و من در 
نماند  ناگفته  البته  گرفتم  الهام  پدرم  کارهای  از  آثارم  اکثر 

مینیاتوریست هستند. و  هنرمند  نیز  بزرگم  خواهر 
 

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

بگویم  توانم  به جرأت می  بودند.    مشوق اصلی من خانواده 
به  را  هنر  این  من  که  شد  باعث  فرزندانم  و  همسر  دلگرمی 

صورت حرفه ای تر و جدی تر دنبال کنم .

  به عقیده شما چه ارتباطی بین هنر نقاشی و 
خوشنویسی است و آیا تلفیق این دو هنر را می توان 

سبک خاصی نامید؟
در  من  طلبد.  می  را  خود  خاص  درونی  روحیات  کدام  هر    
کنم،  می  برقرار  معنوی  ارتباط  کلمات  با  خطاطی  ی  زمینه 
اما نقاشی حس دیگری به من می دهد. اگر کسی نقاشی و 
خطاطی را به طور حرفه ای دنبال کند قطعًا یک نفر نیست 
بلکه دو نفر است. هر هنری در وجود هر شخصی به صورت 
دو  در  تواند  می  نفر  یک  مثال  برای  است  خدادادی  و  ذاتی 
هنر خطاطی و نقاشی به صورت همزمان  خبره باشد. و می 
بایست تا حدودی با ادبیات مأنوس باشد که بتواند به راحتی 
با کلمات و نقاشی ارتباط تنگاتنگ داشته باشد. همانطور که 
می دانیم پیامبر با خدایش ارتباط برقرار کرد و خداوند اشاره 
به قلم کرد پس می توان پی برد که در واقع یک منبع عظیم 

علم و دانش در ارتباط با قلم برقرار است.
 به عنوان یک هنرمند خوشنویس  که حتما در 

طول روز با اشعار و کلمات  بزرگان سر و کار زیادي 
دارید؛ رابطه میان ادبیات و هنر خوشنویسي را در 

فرهنگ ایراني چطور ترسیم مي کنید؟
 هنر از ادبیات جدا نیست. اگر به ادبیات اشراف نداشته باشیم 
از فهم بسیاری از مطالب عاجزیم و نمی توانیم اثر ماندگاری بر 
جای بگذاریم، از اینرو ادبیات و هنر خوشنویسی امری تفکیک 

ناپذیرند.

  در حال حاضر در شهرداری به چه کاری مشغولید 
و آیا این فعالیت با هنرتان  مرتبط است؟

  من بیش از 20 سال در مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل به 
عنوان مسئول امور هنری شهرداری مشغول به کار بودم و در حال 
حاضر نیز به دلیل سابقه طوالنی و هم به دلیل تعلق خاطری که به 
این حوزه دارم هرکس از من می پرسد من هنوز خود را متعلق به 

این مدیریت معرفی می کنم.

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

دیجیتال وجود دارد؟
 خوشنویسی دستی، دارای احساسی است که همزمان مثل یک 
جریان معنوی در خط نمایان می شود اما خوشنویسی دیجیتال 
فاقد حرکات موزون، روح و حس می باشد که بیننده هیچگونه 

حس و ارتباط معنوی با کلمات برقرار نمی کند.

  نقش هنر خوشنویسی را در جامعه فرهنگی و 
هنری دیروز و امروز چگونه ارزیابی می کنید؟

این  آزرده خاطر کرد چرا که کمرنگی  این سوال مرا بسیار    
هنر و انتقال احساسات به بینندگان، دوستداران و عاشقان هنر 
در این روزگار وانفسا کمتر حس می شود. من علت فاصله ی 

بین هنر و انسان را پیشرفت تکنولوژی می دانم. برای پررنگ 
شدن این هنر باید مردم آثار را خریداری کنند و از هنرمندان 

پشتیبانی و حمایت نمایند.

  نقش هنر و گرافیک شهری در ارتقاء کیفیت های 
کالبدی و اجتماعی فضاهای عمومی شهری

 را چگونه می بینید؟
  از آنچه که انتظار می رود خیلی کم رنگ تر است. اگر برای 
هنرمندان پشتوانه ای لحاظ شود قطعًا این هنر در سطح جامعه 

نیز نمود پیدا خواهد کرد.

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

 موثر است؟
معاصر  هنر  با  عمیقی  پیوند  شهروندی  فرهنگ  بدون شک،   
ایرانی دارد. هنرمندان کشور ما می بایست با آثار خود فرهنگ 
عمیق و اصیل ایران اسالمی را ترویج دهند و به بهبود فرهنگ 

شهروندی کمک کنند.

  نقاشی را در چه سبكهایی انجام می دهید، آیا تا 
به حال در نمایشگاهی شرکت کرده اید؟

  سبک رئال کار می کنم. با توجه به تجربه هنری که دارم در 
نمایشگاه های بسیاری شرکت کردم مانند: نمایشگاه هنرهای 
نخستین   -1360 سال  در  آباد  نجف  هنرمندان  تجسمی 
نمایشگاه آثار خوشنویسی اساتید و دانشجویان اهواز-  دومین 

جشنواره دوساالنه کشور- شرکت در بیش از 5 نمایشگاه 
جهاد  نمایشگاه  در  شرکت   – خوزستان  استان  هنری  حوزه 
دانشگاهی استان خوزستان- جشنواره قرآنی و نیز نمایشگاهی 

در استان فارس.

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

از  یکی  نماندند.  بی نصیب  از ذوق هنری من  فرزندانم  بله.    
دخترانم در رشته گرافیک و دیگری در رشته ی معماری  که به 

نوعی با هنر مرتبط می باشند مشغول به تحصیل هستند.

یكي از زیباترین اشعاري را که 
نوشته اید براي ما بخوانید؟

 سلف باغچه: دشت       سلف کفتر: باز        
 سلف من: آدم              تو اگر باز آیی 

 جبر اهلی شدن باغچه و کفتر و من می شکند

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

 انسان چه حرف سبزتری دارد از حرف بهار که سینه به سینه می 
چرخد. امیدوارم که تمام دوستداران هنر و ما هنرمندان در کنار 
هم و با کمک هم بتوانیم آن رسالت انسانی که روی شانه هایمان 
می باشد را به درستی حمل کنیم. آثار ما به صحنه ی گیتی دلیل 
ماست، و بعد ما به آثار ما نگاه کنید. در انتها از فرصتی که در 

اختیار من قرار دادید کمال و تشکر و قدردانی را دارم.
 

 لطفاً پس از معرفي اجمالي خودتان بفرمایید 
هنرتان را از چه سالي شروع کردید و از محضر 

کدام یک از اساتید بهره بردید؟
از  متولد شدم.  تهران  در  مهرماه 1353  در  بعاجی  سید محمود 
همان دوران کودکی یعنی زمانی که کالس دوم ابتدایی بودم به 
هنر خوشنویسی عالقه مند شدم. در آن زمان معلمی داشتیم که 
عنوان درس هایی را که می خواست شروع کند را با پهنای گچ 

روی تخته سیاه با خطی زیبا می نوشت. 
این موضوع موجب شد تا من در همان دوران کودکی به خط 
و خوشنویسی عالقه مند شوم. تا پایان دوران ابتدایی که همان 
کالس پنجم بود من بدون اینکه آموزش ببینم خودم به سلیقه ی 
خودم خط می نوشتم که البته پر از ایراد و اشکال بود. پس از پایان 
دوران ابتدایی و زمانی که من کالس اول راهنمایی بودم برای 
شرکت در کالس های انجمن خوشنویسان ایران ثبت نام کردم و 
از محضر استاد بزرگوار جناب دکتر عظیم هادی پور بهره جستم. 
با شروع آموزش حرفه ای بخاطر عالقه ای که داشتم و تمرینات 
زیاد خیلی زود پیشرفت کردم و در نظر استاد از شاگردان مستعد 
و ویژه به شمار آمدم. ایشان با لطف و عنایتی که داشت به ما 
عالوه بر هنر خوشنویسی درس زندگی نیز می آموخت. در زمان 
نوجوانی بجای اینکه با دوستانم به بازی و تفریح مشغول شوم 
سپری  اینگونه  را  وقتم  و  پرداختم  می  خوشنویسی  تمرین  به 

می کردم. 
استاد دیگر بنده سید بزرگوار  جناب استاد سید حسین فدایی است 
که بنده هم دوره ی فوق ممتاز را شاگرد ایشان بوده ام و هم از 
ایشان خط نسخ و ثلث را هم آموزش دیدم. ایشان استادی توانا و 

چیره دست و از نوادر روزگار است.
در واقع پایه و اساس خط بنده توسط استاد هادی پور شکل گرفت 

و توسط استاد فدایی تکمیل شد .

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

در ابتدای عرایضم به این نکته اشاره کرده بودم که در دوران 
دبستان معلمی داشتیم که عنوان دروس را با پهنای گچ روی 
تخته سیاه می نوشت و این کار ایشان من را به خطاطی عالقه 

مند کرد. 
البته بنده به سایر هنرها عالقه دارم و احترام می گذارم. ولی به 
خاطر عشقی که نسبت به خوشنویسی داشتم آن را بطور حرفه ای 

دنبال کردم و توانستم با یاری و لطف خدا پیشرفت کنم.

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

نقش خانواده ها در کمک به فرزندان و پیشرفت آنها را نمی توان 
نادیده گرفت. 

پدر مرحومم همیشه مرا تشویق می کرد و اگر چه از لحاظ مالی 
با این وجود هزینه  تمام خانواده در تنگنا قرار می گرفت ولی 
به من می داد و نمی  را  انجمن خوشنویسان  ی کالس های 

گذاشت که از ادامه ی راه باز بمانم. روحش شاد.

 به عقیده شما چه ارتباطی بین هنر نقاشیخط 
و خوشنویسی است و آیا تلفیق این دو هنر را می 

توان سبک خاصی نامید؟
نقاط  که  هنرهایی هستند  دو  نقاشیخط هر  و  هنر خوشنویسی 
اشتراکی با هم دارند. در ایام قدیم خوشنویسان با قرار دادن حروف 
و کلمات در قالب هایی که اشکال پرندگان و یا برخی حیوانات 
مثل شیر را تداعی می کرد در حقیقت تلفیقی از دو هنر خط و 
نقاشی را پایه گذاری نمودند. البته این جدا از قطعه نویسی است 
که هنرمند خوشنویس کلمات را در قالب اشکال هندسی نظیر: 
مربع، مستطیل، دایره، بیضی و غیره قرار می دهد. امروزه هنر 
نقاشیخط پیشرفت بسیاری کرده و اساتید خوش ذوقی در این 
عرصه فعالیت می کنند، و در حراجی های بین المللی تابلوهای 
با قیمت های حیرت آور فروخته می شوند. امروزه  نقاشیخط 
نقاشیخط هنری مستقل به شمار می رود، اگر چه افرادی که 
ابتدا باید هنر خوشنویسی  می خواهند این هنر را دنبال کنند 
با خوشنویسی  نقاشیخط  این وجود، هنر  با  بگیرند ولی  فرا  را 

تفاوت دارد و برای خود هنری مستقل و جدا است.

 به عنوان یک هنرمند خوشنویس که حتما در 
طول روز با اشعار و کلمات بزرگان سر و کار زیادي 
دارید؛ رابطه میان ادبیات و هنر خوشنویسي را در 

فرهنگ ایراني چطور ترسیم مي کنید؟
رابطه ی بین هنر خوشنویسی و ادبیات را می توان مکمل هم 
شاید  بنویسیم  خوانا  نا  و  نازیبا  خط  با  را  شعری  اگر  دانست. 
هیچکس به آن نگاه نکند چه برسد به آنکه به آن توجه نموده 
و به خواندن آن مبادرت ورزد. اگر جمالت بزرگان و اشعار را 
با خط زیبا بنویسیم بهتر دیده می شوند و در واقع خط خوش 
باعث اثر بخشی بهتر آن خواهد شد چرا که انسان را خداوند 

هنر  و  است  عالقمند  زیبایی  به  که  کرده  خلق  ای  گونه  به 
اوج زیبایی است. البته می توان برعکس هم به موضوع نگاه 
ارزش  از  شده  نگارش  متن  ولی  ببینیم  زیبایی  اگر خط  کرد. 
باشد در واقع  یا معنی خاصی نداشته  نباشد و  کافی برخوردار 
شاید  و  باید  که  جایگاهی  توان  نمی  آن  برای  که  اینجاست 
ادبیات  و  فرهنگ  با  خوشنویسی  هنر  پس  گرفت.  نظر  در  را 
کننده  تکمیل  را  آنها  توان  می  و  دارد  ناپذیر  انکار  ای  رابطه 

ی هم دانست.

 در حال حاضر در شهرداری به چه کاری مشغولید 
و آیا این فعالیت با هنرتان مرتبط است؟

بنده در مدیریت روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری 
اهواز مشغول به انجام وظیفه هستم.  

بله فعالیت بنده با هنرم مرتبط است و در امور تبلیغاتی و .... 
انجام وظیفه می نمایم.

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

دیجیتال وجود دارد؟ 
خوشنویسی دستی در واقع خلق یک اثرهنری است وکار دست 

است و نشان از توانمندی خوشنویس است.
خط  از  استفاده  کامپیوتری  همان  یا  دیجیتالی  اماخوشنویسی 
انجام  که  است  کلمات  و  تنها چینش حروف  و  است  دیگران 
می شوند که آن هم به طور دقیق و زیبا و در واقع حرفه ای 

صورت نمی گیرد.
کسانی که کار با کامپیوتر و طراحی کامپیوتری را بلد هستند 
هنر  از  آنها  بیشتر  و  پردازند  می  دیجیتالی  خوشنویسی  به 
قلم  با  نوشتن  خوشنویسی  اصل  ندارند  رشته  سر  خوشنویسی 

نی است و غیر از آن خطاطی به شمار نمی آید.

 نقش هنر خوشنویسی را در جامعه فرهنگی و 
هنری دیروز و امروز چگونه ارزیابی می کنید؟

دردوران قدیم و قبل از به وجود آمدن صنعت چاپ خوشنویسی 
که سواد  افرادی  تمام  واقع  در  داشت  ای  ویژه  اهمیت  و  رونق 
داشتند آموزش خوشنویسی می دیدند وقتی به سرگذشت و زندگی 
نامه ی سالطین و وابستگان آنها نگاه می کنیم می بینیم بیشتر 

آنها خوشنویسی را فرا گرفته بودند و آثارشان نیز موجود است.
اهمیت خوشنویسی در قدیم تا جایی بوده که خطاطان زبردست 
همیشه مورد توجه و عنایت شاهان زمان خود بوده اند ولی امروزه 
هنرخوشنویسی مهجور مانده و جامعه ی امروز از هنر خوشنویسی 
فقیر است اهمیت یادگیری خط رنگ باخته و دیگر رونق ندارد و 
معدود افرادی هستند که قدر این گوهر را دانسته و برای فراگیری 

این هنر واال وقت و هزینه صرف می کنند.

 نقش هنر و گرافیک شهری در ارتقاء کیفیت های 
کالبدی و اجتماعی فضاهای عمومی شهری را 

چگونه می بینید؟
از  شهرها  بصری  زیبایی  و  ها  المان  در  گرافیک  و  هنر  نقش 
هنر  باالخص  هنر  است.  برخوردار  ای  العاده  فوق  اهمیت 
و  مفاهیم  کردن  منتقل  و  ارتباط  برقراری  برای  خوشنویسی 
وسیله  بهترین  دارد  عمومی  انتشار  به  نیاز  که  مطالبی  انتشار 
است. اگرچه این کار با حروف چاپی هم قابل انجام است ولی 
زیبایی هنر خوشنویسی باعث جذابیت و مقبول قرار گرفتن آن 

مطلب در ذهن مخاطب خواهد شد.

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

شهروندی موثر است؟
همان گونه که درمطالب قبل عرض کردم مقبولیت هنر در باور و 
ذهن مردم باعث می شود که هرموضوعی آمیخته با هنر به آنها 
عرضه و ارائه شود بهتر مورد پذیرش قرار گیرد و این تأثیر مستقیم 

هنر در زندگی و جامعه را نشان می دهد.

  نقاشی را در چه سبكهایی انجام می دهید، آیا تا 
به حال در نمایشگاهی شرکت کرده اید؟

بنده آموزش نقاشی ندیده ام و از هنرنقاشی بهره مند نیستم البته 
تمام کسانی که خوشنویسی را فرا گرفته اند تاحدودی هم به هنر 

نقاشی می پردازند بنده هم به صورت ذاتی نقاشی می کنم.

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

به ویژه هنر زیبای خوشنویسی عالقه  به هنر  فرزندانم همگی 
را در کالس های  آنها  توانایی شان،  نظر گرفتن  در  با  و  دارند 
طراحی و نقاشی و همچنین کالس تذهیب به منظور فراگیری 
این هنرهای ارزشمند ثبت نام کرده ام و در حال حاضر مشغول 

آموزش این هنرها می باشند.

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

که  کند  می  نمایی  جلوه  تابلو  تعدادی  من  خانه ی  دیوار  روی 
فقط یکی از آنها نقاشی است که تابلویی از پرنده ای زیبا توسط 
رنگ روغن روی بوم نقاشی است و من آن را از یکی از دوستانم 

هدیه گرفتم. 
مابقی تابلوهای خط هستند. 

اولین تابلو ) آیت الکرسی ( است که به خط نسخ است و توسط 
خود بنده نوشته شده است. 

تابلوی دوم شعری در مورد عاشورا و امام حسین علیه السالم است 
که در قالب چلیپا توسط بنده نوشته شده است. 

تابلوی سوم حدیث ) ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه 
( است که در قالب سیاه مشق توسط استاد بزرگوارم جناب استاد 

فدایی نوشته شده و ایشان به بنده هدیه داده اند. 
تابلوی دوم و سوم به خط نستعلیق است. 

تابلوی چهارم که آخرین تابلو است دو آیه از سوره ی تکاثر به خط 
ثلث است که باز هم خط بنده است.

 یكي از زیباترین اشعاري را که نوشته اید
 براي ما بخوانید؟

روزی نمیرود که بیاد گذشته ها
در ظلمت مالل نگریم بحال خویش
یک دم نمی شود که بیاد جوانی ام 

از فرط رنج سر نبرم زیر بال خویش 

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

با تشکر از نشریه ی وزین پژواک شهر و آرزوی توفیق روز افزون 
برای تمام دست اندرکاران تهیه ی این نشریه. 

گفتگو با دو هنرمند خوشنویس و نقاش در شهرداری اهواز
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وزیر آموزش و پرورش از رهایی دانش آموزان ابتدایی از آماده شدن برای آزمون های تیزهوشان، نمونه دولتی 
و مدارس خاص خبر داد. به گزارش ایسنا، سید محمد بطحائی در پیامی توییتری نوشت: با فشار آزمون های 
مداوم فرصت کودکی و تمرین مهارت های لذت بخش را از کودکان گرفته ایم. 

حقوق شهروندی

حقوق و تکالیف مردم در محله 

ادامه از شماره قبل
از   همان اول صبح که از خانه خود خارج می شویم تا خود را به محل 
کار برسانیم و یا مایحتاج روزانه خود را تامین کنیم، مجموعه ای از 
حقوق متقابل میان ما و شهر و شهروندان دیگر به وجود می آید که در 
زبان علم به »حقوق شهروندی« تعبیر می شود. حقوقی که میان شهر 
)محلی که در ان زندگی می کنیم(، شهروند، و متصدیان امور برقرار 

است و برای پیشرفت به سوی جامعه ای سالم هدایتمان می کند.
به زبان ساده تر، اگر این حقوق شهروندی در جامعه رعایت شود، 
از  شهروندان  اگر  و  می شود  عوض  کلی  طور  به  جامعه  شکل 
از  روزانه چقدر  بدانند  و  باشند  آگاه  اولیه شهروندی خود  حقوق 
حقوقشان نادیده انگاشته شود، صف های طویلی جلوی دادگاه ها 
بسته خواهد شد، هر چند رعایت این حقوق به طور کامل و مو به 

مو تنها روی کاغذ ممکن می نماید.
در ادمه شماره قبل در این نوشتار سعی بر آن است که حقوق 
این  شود.برای  بررسی  محله  در  )شهروندان(  مردم  تکالیف  و 
منظور ابتدا محله را تعریف می کنیم.اگر بخواهیم تعریفی ساده 
از محله داشته باشیم می توان گفت محله مجموعه ای از خانه 

های مجاور هم در یک فضای جغرافیایی خاص است.
 بطور کلی حقوق مردم در محله را می توان شامل موارد زیر 
دانست که در هر مورد به شرح و توضیح آن خواهیم پرداخت:

ایجاد پایگاه های فرهنگی - ورزشی - هنری
وجود فضاهایی به منظور فعالیت های فرهنگی، هنری و ورزشی را 
می توان از حقوق دیگر شهروندان در محله دانست. اوقات فراغت و 
همچنین فعالیت های ضمن تحصیل و ضمن کار، زمینه ساز رشد و 
شکوفایی در نوجوانان و جوانان و همچنین پویایی در سایر افراد محله 
است. مساجد و سراهای محله و کتابخانه و باشگاه های ورزشی در 
رسیدن به هدف شهروند پویا و سالم الزم هستند. شهروندان و مردم 
محله نیازمند فضاهایی هستند تا بتوانند نیاز های معنوی خود را که 
آموزه های دینی و پرورشی است در آن محل تقویت کرده و استعداد 

های خود را شناخته و در رشد و شکوفایی آن تالش نمایند.
حمل و نقل و ترافیک محله

امروزه  وسیله ی نقلیه، جزئی جدا نشدنی از زندگی شهری است.
از دیگر حقوقی که می توان برای مردم محله در نظر گرفت معابر 
و فضاهای مورد نظر برای رفت و آمد است. بطوریکه این جزء 
جدانشدنی تبدیل به یک معضل نشود و بتوان از آن بعنوان یک 

وسیله ی مطلوب برای زندگی بهتر استفاده کرد.
حال باید به این موضوع پرداخت که تکالیف و وظایف مردم در 
قبال خدماتی که تحت عنوان حقوق شهروندی به آنان خدمت 
رسانی می شود چیست. تمامی مواردی که بعنوان حقوق مردم 
محلی در نظر گرفته و بررسی شد را می توان به عنوان تکلیف و 

وظیفه نیز به آن اشاره نمود.
به  نیاز  شهروندی  حقوق  رعایت  برای  امروزه  فعال:  شهروند 
بیشتر خود شهروندان و مردم محله است. هر  همکاری هر چه 
فرد باید بکوشد تا از شهروند منفعل به شهروند فعال ارتقا یابد تا 
هم خود از حقوق شهروندی خود بیشتر مطلع شود و هم امعه را از 
حالت منفعل به حات پویا تغییر دهد. مطمئنا تمامی طرح هایی که 
به منظور رفاه مردم محله در حال اجرا می باشند با مشارکت خود 
مردم سرعت و پیشرفت چشمگیری داشته و موفق تر می باشد.

امنیت جامعه محور:
نقش مردم محله در حفظ امنیت انکار ناپذیر و مهم است.یکی 
از وظایفی که برای شهرنشین ها مطرح است مشارکت در حفظ 
که  است  ای  مسئله  محور«  جامعه  است.»امنیت  محله  امنیت 
امروزه جامعه شناسان تاکید زیادی بر آن دارند. با تکیه بر این 
موضوع که هر شهروند در ایجاد و حفظ امنیت در محله نقش 
بسزایی دارد می توان این گونه عنوان کرد که بخش زیادی از 
امنیت محله را خود مردم می توانند تامین کرده و ارتقا بخشند.

با همکاری بیشتر با نهاد های ذیربط و همچنین رعایت وظایف 
شهروندی امنیت محله روز به روز بیشتر خواهد شد.

حفظ زیبایی محله : 
تنها یک  این  نیست.  کافی  زیبا  و  مناسب  ایجاد فضاهای  فقط 
امکانات  و  زیبایی ها  این  از  این که همیشه  برای  و  است  قدم 
استفاده شود مردم محله موظف هستند در حفظ مبلمان شهری و 
زیباسازی های ایجاد شده کوشا باشند. هر شهروند موظف است 
نسبت به امکانات عمومی که در ختیار محله قرار گرفته احساس 
را  امکانات  آن  و  نرساند  آسیب  آن  به  تنها  نه  و  کند  مسئولیت 
تالش  نیز  آن  بیشتر  چه  هر  گسترش  در  بلکه  ننماید  تخریب 
کند.بعنوان مثال می توان نقش زیادی در زیباسازی محوطه ی 
اطراف منزل و محل سکونت و یا محل کار خود داشته و همه 

ی زیباسازی های شهری را وظیفه ی نهاد های دولتی نداند.
حفظ پاکیزگی محله : 

بکوشد.  پاکیزگی محله خود  در حفظ  است  هر شهروند موظف 
پاک سازی  راستای  در  افرادی که  با  و همکاری  زباله  نریختن 
از  عمومی  بهداشت  نکات  رعایت  و همچنین  کنند  می  فعالیت 
جمله ی این وظایف است. این نکته را باید همواره یادآوری نمود 
که ایجاد آلودگی ها در درجه اول به خود ما آسیب می رساند. 
اگر در محله مورد سکونت و یا محل کار و... نظافت فردی و 
جمعی رعایت نشود آلودگی و بیماری هایی که توسط حشرات 
منتقل می شوند  و  ایجاد شده  فرصت طلب  جانوران  و  موذی 

گریبان همه را خواهد گرفت.
حفظ ایمنی در محله : 

نظر  در  را  افراد  سایر  و  خود  ایمنی  است  موظف  شهروند  هر 
این راستا قرار  برنامه های خود  را در  داشته و تمام اعمال و 
دهد. به عنوان مثال ساخت و ساز یا تخریب و تعمیر و ... باید 
به طوری صورت گیرد که ایمنی مردم و همسایه ها در محله 
یا در  به دیگران نشود.  تامین شود و موجب آسیب و خسارت 
موجب  که  نمود  اشاره  نکاتی  رعایت  به  توان  می  دیگر  مثالی 
دیگران  به  مالی  و  جانی  های  خسارت  و  شده  معابر  تخریب 

وارد می سازد.
 با توجه با مطالبی که ذکر شد می توان به این دیدگاه و این 
نتیجه رسید که برخورداری از حقوق شهروندی منوط به رعایت 
وظایف شهروندی است. زندگی شهری زمانی با کیفیت باال تداوم 
می یابد که شهروندان از حالت منفعل به شهروند فعال ارتقا یابند 
در دست  فعال دست  این شهروندان  و همکاری  با مشارکت  و 
با  و  امن  و  زیبا  شهری  ساختن  در  و  داده  ها  نهاد  و  مسئولین 

کیفیت بکوشند.

تجربیات کالنشهرها

رویکرد متفاوت شهر به کودکان کار

 معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج گفت: رویکرد 
متفاوت مدیریت شهری به موضوعات فرهنگی اجتماعی قابل تقدیر است. 
احمد خیری با اشاره به برگزاری با شکوه عصرانه کودکان کار و خیابان افزود: 
شادی واقعی کودکان کار و خیابان و رویکرد اجتماع محور شورای شهر کرج 

و مدیریت شهری ما را به ادامه تالش در این حوزه دلگرم تر می کند.
وی اظهارکرد: با تمام سختی هایی که وجود داشت، عصرانه کودکان کار و 
خیابان را با حضور چهره های هنری و مسئوالن و برنامه های متنوع و اهدای 
جوایز و ایجاد لحظاتی شاد برگزار کردیم و تالش می کنیم از این پس بر 
تعداد اینگونه برنامه ها بیفزاییم. معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی 
شهرداری کرج گفت: باید بیش از گذشته برای بهبود حال این کودکان که 

به بهبود حال شهر نیز کمک می کند،  تالش کنیم
خیری در پایان گفت: معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری 
داشته  خیابان  و  کار  کودکان  حوزه  به  متفاوتی  نگاه  دارد  ماموریت  کرج 
تجربیات  و  نظرات  از  استفاده  و  کارگروه های تخصصی  ایجاد  با  که  باشد 

سازمان های مردم نهاد به این سمت و سو حرکت خواهیم کرد.

از سال 81 تا کنون؛
6 هزار کودک در انجمن حامیان 

کودکان کار و خیابان با سواد شدند

 مدیرعامل انجمن حامیان کودکان کار و خیابان گفت: از سال 81 که این 
انجمن تاسیس شده است تا کنون حدود 6 هزار کودک و والدین کودکان 
مهارت های  و  نعمت سواد  از  نهاد  مردم  این سازمان  توسط  پوشش  تحت 

زندگی برخوردار شده اند.
 هما عارف قدم  گفت: انجمن حامیان کودکان کار و خیابان از سال 1381 
با مجوز وزارت کشور و موافقت اصولی سازمان بهزیستی فعالیت خود را 
در راستای توانمندسازی و کمک به کودکان نیازمند به خصوص خارج از 

بستر آموزش، با حداقل امکانات و منابع مالی و انسانی آغاز کرد.
نهادی  خیابان،  و  کار  کودکان  حامیان  انجمن  کرد:  اعالم  قدم  عارف 
هم  گرد  با  و  است  غیرانتفاعی  و  غیردولتی  غیرسیاسی،  انسان دوستانه، 
آمدن افرادی که سال ها تجربه کار در زمینه ترویج پیمان نامه جهانی حقوق 

کودک را داشته اند، شکل گرفته است.
این فعال اجتماعی افزود: حال با گذشت 15 سال از تاسیس این انجمن، 
چهار مرکز خانه مهر در این انجمن شکل گرفته است تا ساالنه حدود 700 

مددجو را تحت حمایت های مختلف خود قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: حاصل این فعالیت ها، بهره مندی حدود 6 هزار کودک 
و  نعمت سواد  از  نهاد  مردم  این سازمان  پوشش  والدین کودکان تحت  و 
این  با سربلندی اعالم می کنیم.  را  این  بوده است که  مهارت های زندگی 
فعال اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: این انجمن در سال 

1390 موفق به دریافت استاندارد SGS از کشور سوییس نیز شد.
وی افزود: عالوه بر این انجمن حامیان کودکان کار و خیابان از سال 95  
متحد  ملل  سازمان  اقتصادی-اجتماعی  شورای  در  مشورتی  مقام  دارای 
)اکوسوک( است. عارف قدم در ادامه به مهمترین اهداف این سازمان اشاره 
کرد و گفت: هدف از تاسیس انجمن در مرحله اول اطالع رسانی به آحاد 
جامعه جهت معرفی نابرابری اجتماعی و دست یافتن به یک خرد جمعی 
رساندن  کمک  بعد  مرحله  در  و  آن  بی رویه  رشد  از  پیشگیری  منظور  به 
خیابان،  کار،  کودکان  از  اعم  آسیب  معرض  در  و  آسیب دیده  کودکان  به 
پناهنده، محروم، نیازمند و به خصوص کودکان زباله گرد و قبرشور که چه 

بسا نان آور خانواده هستند،  است.
روانی،  جسمی،  رشد  زمینه های  در  همچنین  انجمن  این  داد:  ادامه  وی 
قابلیت  ایجاد  و  زندگی  سطح  ارتقاء  تربیت،  و  تعلیم  و  اجتماعی  عاطفی، 

جامعه پذیری برای ورود به عرصه های اجتماعی فعالیت می کند.
ملیتی،  تفاوت های  از  فارغ  اضافه کرد: همه کودکان  پایان  در  عارف قدم 
جنسیتی و مذهبی می توانند از تمامی امکانات موجود در این انجمن به 
صورت رایگان استفاده کنند، تاکید ما نیز بر انتخاب آزادانه خود کودکان 

جهت مراجعه به خانه های مهر است

نحوه مواجهه با کودکان کار 

 مسأله اجتماعی کودکان کار و کودکان خیابانی مدت ها است که توجه 
و  ها  نهاد  و  است  کرده  مشغول  خود  به  را  فرهنگی  اجتماعی_  فعاالن 
سازمان های عممومی و غیر دولتی هم برای کمک به حل این معضل، 

انجام می دهند. را  فعالیت های حمایتی گوناگونی 
 به نظر می رسد تنها راه ممکن و در دسترس برای بیرون راندن کودکان از 
خیابانها این است که منافع مالی این تجارت در مقصد کامال از بین برود و 
آوردن کودکان به خیابان برای باندهای تکدی گری کامال خالی از منفعت 
مالی شود. این موضوع که نیازمند همکاری کامل شهروندان است می تواند 
به عنوان یک الگوی مبارزه با باندهای استثمار کودکان خیابانی ترویج شود. 
شهروندان می توانند به جای پول نقد، مواد خوراکی مغذی در خودرو خود 
نگهداری کنند و در موقع لزوم آنها را به کودکان بدهند. این روش نه تنها 
به شکل مستقیم به درمان سوءتغذیه کودکان خیابان کمک می کند بلکه 

باعث تضعیف منافع باندهای استثمارگر این کودکان می شود.

کودکانی که پشت چراغ  قرمز بزرگ می شوند
 کافیست یک دقیقه منتظر پشت چراغ قرمز بمانی 
تا سروکله شان پیدا شود. برای تو ماندن در پشت 
بیشتر  تجربه اش  هیچ وقت  قرمز  چراغ های  این 
کودکان  این  اما  نمی کشد،  طول  دقیقه  چند  از 
پشت چراغ قرمز قد می کشند. کودکان کار پشت 
چراغ های قرمز یاد گرفته  اند که گلیم خود را از آب 

بیرون کشند.
 به گزارش ایسنا،  کودکانی که وظیفه دارند بخشی 
از زندگی پر مصیبت خانواده را بچرخانند، کودکانی 
که شناسنامه ندارند، گاهی اوقات در ازای مقداری 
پول معامله می شوند و دیگر مهم نیست، زیردست 
بر سر جسم و روح  سرپرستان سنگدل و خشن، 
نمی توان  اما  می آید.  چه  معصوم  کارگران  این 
هستند،  خیابان  در  که  کودکانی  همه  گفت 
بی خانمان هستند. مانند برخی از کودکانی که در 
حال رشدند و در خیابان کار می کنند، اما در خانه 

زندگی می کنند و نان آور خانه هستند.
مانند نادر که پدر و مادر خود رو از دست داده و 
هم اکنون با خانواده عموی خود زندگی می کند، 
می گوید:  ساله   12 نادر  است،  کار  به  مجبور  اما 
تا  می کنیم  کار  نوعی  به   همه  عمویم،  خانه  در 

بتوانیم یک زندگی بخور و نمیر داشته باشیم.
کنم،  کار  باید  ندارم  چاره ای  می دهد:  ادامه  وی 
خرج زیاد است، عمویم بیکار است و عالوه بر من 
شش بچه دیگر دارند من حاال بعد از ظهرها بعد 
از مدرسه تا دیر وقت سر چهار راه دست فروشی 

می کنم.
متأسفانه کودکان کاری که به منظور کسب درآمد 
مشاغل  یا  خدماتی  تولیدی،  فعالیت های  به 
اولیه  حقوق  از  بسیاری  از  می آورند،  روی  کاذب 
بازمی مانند،  تحصیل  و  آموزش  حق  انسانی، 
سالمت جسمی و روانی این کودکان به شدت در 
و  و خشونت های جسمی  آسیب ها  انواع  معرض 
حتی جنسی قرار می گیرد و در آینده با افسردگی، 
جسمی  و  روحی  بیماری های  انواع  و  سوءتغذیه 

مواجه می شوند.
تفریح،  و  تحصیل  جای  به  کودکی  از  که  فردی 
خود  معیشتی  و  اقتصادی  تأمین  به  موظف 
تباه شده  را  خود  کودکی  است،  خود  خانواده  و 
می بیند و هیچ گاه فرصتی برای آموزش  و پرورش 
تأمین کننده ضمانت  بتواند  که  مهارت  آموزی  یا 
وجود  نمی کند.  پیدا  باشد،  آینده  در  او  شغلی 
تولید  در عرصه  امروز چه  خیابان  و  کار  کودکان 
مثل کوره پزخانه و کارگاه های کوچک مثل فرش 
بافی و شیشه سازی و مانند آن و چه در عرصه 
خیابان مثل فروش گل، پاک کردن شیشه ماشین 
شهرهای  در  آن  امثال  و  فروشی  آدامس  ها، 
پدیده  به  و  انکار  غیرقابل  ایران  کوچک  و  بزرگ 
ای عادی تبدیل شده است. کار کودکان نه تنها 
بنیان طبیعی و حقوقی انسانی را پایمال می کند 
بلکه تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی و رشد و 
بعنوان  این اساس کارشناسان  بر  پیشرفت است. 

یک معضل اجتماعی به آن می نگرند.

 تعریف کودکان کار
  کودکان کار کودکانی هستند که پیش از رسیدن 
به سن قانونی کار، ناگزیر وارد بازار کار می شوند و 

درآمد خانواده وابسته به کار آنان است.   
منظور از کار کودک آن نوع کاری است که مانع 
از تحصیل و برخورداری وی از امکانات اولیه رشد 
فردی و اجتماعی می شود و معمواًل با بهره کشی 
همراه است. کــار زودهـنـگــام مــانــع رشـد 
حـتـی  و  روانـی  اجتماعی،  در عرصه  طـبـیـعی 
جـسـما نی کـودک شــده و بـاعـث می شود از 
آمـوزش و بـازی محروم گردد.  فعالیت هایی که 
کودکان  تحصیل  و  شخصیتی  رشد  سالمت،  بر 
مثبت  نـمی گذارند،  مـنـفـی  تأثیر  نوجوانان  و 
مهارت  کودک  به  فعالیت ها  این  می شوند.  تلقی 
عنوان  به  را  خود  تا  می دهند  را  تجربه  و  نگرش 

یک فرد فعال و مفید در اجتماع آماده کند.

  نگاهی به وضعیت کودکان کار و 
خیابانی در ایران   

معضالت  از  یکی  خیابانی  و  کار  کودکان  پدیده 
گریبان گیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر 
که  است  حدی  به  پدیده  این  گسترش  است. 
یک  به  را  توسعه  حال  در  و  توسعه یافته  جوامع 
اندازه به خود مشغول کرده است. این پدیده یکی 
جامعه  جدی  به صورت  که  است  آسیب هایی  از 
همچون  مختلفی  دالیل  می کند.   تهدید  را  ما 
نابرابر بود جه های فرهنگی و عمرانی بین  توزیع 
روستا،  و  شهر  نیز  و  کوچک  و  بزرگ  شهرهای 
اختالف روزافزون شکاف طبقاتی، وابستگی شدید 
و  کارگاه ها  به  توجه  عدم  و  نفت  به  دولت مردان 
شهرهای  و  روستاها  در  وابسته  تولیدی  صنایع 
روستاها  است  شده  سبب  بیکاری  و  کوچک 
خالی از سکنه شوند، به گونه ای که خانواده های 
بـسـیاری هر روزه در آرزوی دستیابی به زندگی 
در  و  کرده  مهاجرت   بزرگ  شهرهای  به  بهتر 
جهت  به  می شوند.  ساکن  شهر ها  این  حاشیه 
پیدا نشدن فرصت های شغلی مناسب و افـزایش 
هزینه ها، به اجبار بخش زیادی از بار تأمین درآمد 
برعهده کودک خانواده می افتد و او با رانده شدن 
از چرخه آموزش و پرورش رسمی  و ورود زودهنگام 
به بازار کار، در معرض تهدیدها و آسیب های جدی 

هم قرار می گیرد.
به  دستیابی  امکان  شده  موجب  که  دالیلی    از 
پنهانی،  زندگی  نباشد،  فراهم  کودکان  دقیق  آمار 
جابه جایی و متغیر بودن تعداد آنان در زمان های 

مختلف است.   

پیمان جهانی حقوق کودک
بین  پیمان  یک  کودک  حقوق  جهانی  پیمان 
در  که  است  کودک  حقوق  از  دفاع  برای  المللی 

سال 1990 به اجرا در آمد و بر ۴ محور بقا، رشد، 
حمایت و مشارکت استوار است.

ماده 32 پیمان جهانی کودک می گوید: “کودک 
را  او  سالمت  و  رشد  که  کاری  هر  برابر  در  باید 
تهدید می کند حمایت شود. دولت ها باید حداقل 
سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کند.” 
هر  کند  می  تاکید  پیمان   36 ماده  آن  بر  افزون 

کودکی حق دارد از بیمه اجتماعی برخوردار شد.
و  پیوست  پیمان  این  به  ایران   1373 سال  در 
تعهدات خود را درپیوند با کودکان کار و خیابانی 
پذیرفت. اما درعمل پس از گذشت نزدیک به دو 
دهه هنوز آمار دقیقی در مورد این کودکان وجود 

ندارد.
سن اشتغال کودکان در هر کشوری متفاوت است. 
در ایران و بسیاری از کشورها تعریف اشتغال کار 

کودک زیر 15 سال است.

قانون کار درمورد کار کودکان
زیر  کودکان  کار  اشتغال  کار،  قانون   79 ماده 
کارگران  چند  هر  است.  کرده  ممنوع  را  15سال 
کارفرما،  که  خانوادگی  های  کارگاه  در  شاغل 
باشند،  یک  درجه  نسبی  خویشاوندان  و  بستگان 
حداقل  نتیجه  در  شود.  نمی  کار  قانون  مشمول 

سن کار شامل چنین کارگرانی نیست.
از سوی دیگر ماده 8۴ حداقل سن کار در مشاغلی 
نوجوانان  یا اخالق  برای سالمتی  که ماهیت آن 
زیان آوراست را 18 سال تمام پیش بینی کرده که 
تشخیص آن با وزارت کار و امور اجتماعی است.

علل پدیده کودکان کار و خیابان
به طور قطع می توان گفت پدیده کودکان خیابان، 
است. دهنده  هشدار  و  جهانی  فراگیر،  ای  پدیده 

ترین  پیچیده  از  خیابانی  کار  کودکان  مسئله 
مسائل اجتماعی در ایران است و به همین سبب، 
مقابله با کودکان خیابانی یکی از مظاهر دردناک 
مداخله  لذا  و  میآیند  بشمار  جامعه  در  نابرابری 
بهبود  برای  غیردولتی  و  دولتی  های  سازمان 
وضعیت آنها ضروری به نظر می رسدمهم ترین 
مشکل در این حوزه، تعریف کودک کار خیابانی 
است. از سوی دیگر مشکالت معیشتی خانوارهای 
فقیر و عمدتا0 حاشیه نشین مطرح می شود که 
برای امرار معاش، کودکان خود را وارد شبکه کار 
غیررسمی می کنند. که عوامل مختلفی در بروز 
این  و تداوم آن نقش دارند؛ و بدون فهم درست 

جمعیتی،اقتصادی  تحوالت  چارچوب  در  پدیده 
واجتماعی چند دهه گذشته کشور، اقدامات حذف 
وضعیت  در  بهبودی  تواند  نمی  پدیده  کنترل  و 
لذا   . کند  ایجاد  جامعه  پذیر  آسیب  بخش  این 
ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول از قبیل : 
بهزیستی، شهرداری و نیروی انتظامی برای ایجاد 
از حجم  تواند  می  هماهنگ  سیاستی  رویه  یک 
باالی سردرگمی در برخورد با مسئله بکاهد. اگر 
مسئله  با  برخورد  در  نهاد  هر  قانونی  مسئولیت 
روشن شود و بر شیوه عملکرد این نهادها از طریق 
نهادهای باالتر نظارت وجود داشته باشد، مجموعه 
اقدامات مؤثرتری برای مقابله با این پدیده شکل 
خواهد گرفت. یکی از امور ضروری در این راستا، 
تدقیق قانونی مفهوم کودک خیابانی، حد و مرز 
کار قانونی و غیرقانونی. و روشن شدن وضعیت 

کودکان اتباع خارجی است .
در شماره 19 سال پنجم فصلنامه علمی پژوهشی 

رفاه اجتماعی یک کار تحقیقی در مورد کودکان 
دکتر  نظر  تحت  که  شده  منتشر  خیابان  و  کار 
انجام گرفته.  سید حسن حسینی جامعه شناس 
پنج شهر  نفر در  این تحقیق 506  آماری  جامعه 
تهران، مشهد، شیراز، اهواز و رشت بوده و با روش 
پرسش نامه و جمع آوری اطالعات صورت گرفته 
است. این پژوهش براساس داده های خود نتیجه 
خانواده  دارای  گویان  پاسخ  درصد   90 گیرد،  می 
دیگر  بعبارت  هستند.  سکونت  برای  سرپناهی  و 
بین  های  آژانس  تعاریف  در  که  آنچه  بر عکس 
المللی از آن بعنوان کودکان خیابان یاد می شود، 
آنچه ما با آن روبرو هستیم، پدیده کودکان خیابانی 
است که دارای خانه و خانوداه هستند ولی بیشتر 
وقت خود را به کار و یا پرسه زنی در خیابان های 
شهر می پردازند. برخی از این کودکان که تحت 
تاثیر فشارهای طاقت فرسای اقتصادی هستند، به 
میل و رغبت خود برای کمک به خانوده و برخی 
نیز تحت تاثیر اجبار و الزام های والدین و بزرگ 
آنان  اورند.  ترها به کار کردن درخیابان روی می 
مشاغل  در  اشتغال  به  تحصیل  از  محرومیت  با 
کاذب داوطلب می شوند. یافته دیگر این پژوهش 
نشان می دهد که به موازات افزایش میزان درآمد 
رو  مدرسه  کودکان  تعداد  بر  خانوار  سرپرست 
افزوده می شود و بالعکس از تعداد کودکان ترک 
تحقیق  این  در  شود.  می  کاسته  کرده  تحصیل 

55 درصد کودکان را افغان ها تشکیل می دهند.
این پژوهش عواملی مانند فقر اقتصادی خانواده 
با  انطباق  در  آنان  ناتوانی  خیابان،  کودکان  های 
شیوه های زندگی شهرهای بزرگ، آسیب زا بودن 
محالت حاشیه شهر و نارسایی نهادهای اجتماعی 
کافی  نظارت  فقدان  و  مدرسه  و  خانواده  مانند 
پدیده  عوامل  از  را  متولی  های  سازمان  سوی  از 

کودکان کار وخیابان بر می شمارد.

کدام شهرهای خوزستان بیشترین 
کودکان کار و خیابان را دارند؟

بهزیستی  سازمان  کل  مدیر  صدیق راد  غالمرضا 
استان خوزستان در جلسه شورای اجتماعی استان 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  استانداری  در  آبان ماه  که 
در شهرستان اهواز جهت ساماندهی کودکان کار 
همکاری  با  حمایتی  و  آموزش  طرح  خیابانی  و 
با  مختلف  دستگاه های  و  مردم نهاد  سازمان های 
موفقیت انجام شد و اگر این کار استمرار پیدا کند 

بسیاری از مشکالت کودکان کاسته خواهد شد.

در  کند  همکاری  شهرداری  اگر  افزود:  وی 
آن جا  در  زیادی  کودکان  که  تردد  پر  های  مکان 
و  بنرها  می توان  می کنند  کار  یا  تکدی گری 
تابلوهای آموزشی قرار داد. راهبرد ما این است که 
فرصتی برای این افراد ایجاد کنیم تا کودکی کنند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: طبق آیین نامه، 
دستگاه   11 کار  کودکان  ساماندهی  خصوص  در 
دستگاه  هر  وظایف  که  کنند  همکاری  باید 
شد  شناسایی  کودکی  اگر  مثاًل  است.  مشخص 
و  معرفی  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  به  باید 

تحت حمایت این اداره قرار بگیرد.
محمدرضا عباسی معاون امور اجتماعی اداره  کل 
بهزیستی خوزستان نیز با اشاره به خدماتی که به 
که  خیابانی  کودکان  و  کار  کودکان  خانواده های 
کرد:  خاطرنشان  شده اند،  سامان دهی  و  شناسایی 
با کمک دستگاه های دیگر و طبق تفاهم نامه ای 
که با مجموعه فنی و حرفه ای داشتیم، کودکانی 

دادیم.  آموزش  داشتند  سال   18 به  نزدیک  که  را 
و  شد  انجام  خانواده ها  این  نیازسنجی  همچنین 
بودند  مالی  مشکالت  دچار  که  خانواده هایی  به 
معاش  امرار  مسکن،  بالعوض جهت  کمک های 

و درمان ارائه شد.
عباسی با بیان اینکه در ادامه کار شهرستان هایی 
بودند  چالش برانگیز  کار  کودکان  بحث  در  که 
دزفول،  آبادان،  کرد:  تصریح  شدند،  شناسایی 
کار  کودکان  دارای  مسجدسلیمان  و  اندیمشک 
کودک   9۴2 تاکنون  که  هستند  زیادی  خیابانی 
و  شده اند  شناسایی  شهرستان ها  این  و  اهواز  در 

خدماتی مختلفی به آن ها ارائه می شود.

لزوم شناسایی سوءاستفاده کنندگان از 
کودکان کار در اهواز

این جلسه  در  نیز  اهواز  کتانباف شهردار  منصور 
کار  کودکان  از  که  افرادی  باید  اینکه  بیان  با 
سوءاستفاده می کنند، شناسایی شوند، گفت: قطعا 
با  نیست و می توانیم  افراد سخت  این  شناسایی 
این  انتظامی  نیروی  و  اطالعاتی  نیروهای  کمک 
افراد را شناسایی کنیم تا این کودکان ساماندهی 

شوند.
برای  فعالیت  بیشترین  و  بهترین  افزود:  وی 
ساماندهی آسیب های اجتماعی در پایتخت ایران 
صورت می گیرد و همه دستگاه ها، وزرا، معاون اول 
رئیس جمهور، شهردار تهران، دستگاه های امنیتی، 
هر  در  دارند.  حضور  آن  در  فرهنگی  و  انتظامی 
منطقه تهران حداقل دو مرکز برای معتادین ماده 
15 و 16، ساماندهی کودکان کار، زنان بدسرپرست 
و بی سرپرست ایجاد شده اما  چقدر تهران در این 

زمینه موفقیت داشت؟
مشکالت  این  همه  ریشه  کرد:  تصریح  کتانباف 
در معیشت و اشتغال مردم است و شاه  کلید حل 
قطعًا  و  است  بیکاری  رفع  مشکالت  این  همه 
زندگی اش  ندارد مسائل دیگر  کسی که معیشت 
نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. باید به دنبال ایجاد 
اشتغال باشیم. نباید تا صحبتی از اشتغال می شود 
به فکر تأسیس کارخانه های چند میلیاردی باشیم. 
می توانیم با اشتغال های محلی و خانگی که زود 

جواب می دهند فعالیت ها را گسترش دهیم.
در  کودکان  باید  اینکه  بیان  با  اهواز  شهردار 
کرد: هیچوقت  خاطرنشان  باشند،  خانواده  آغوش 
یتیم خانه  که  نشده  بیان  ما  دینی  آموزه های  در 
زیرا  ایجاد شود  زنان بی سرپرست  برای  یا محلی 
تبدیل  اجتماعی  آسیب  یک  به  اماکن  همین 

می شوند.
کودکان  از  که  افرادی  باید  گفت:  اهواز  شهردار 
قطعا  شوند.  شناسایی  می کنند،  سوءاستفاده  کار 
با  نیست و می توانیم  افراد سخت  این  شناسایی 
این  انتظامی  نیروی  و  اطالعاتی  نیروهای  کمک 
افراد را  شناسایی کنیم تا این کودکان ساماندهی 

شوند.

راه کارهای برون رفت از کار کودکان
باید ابتدا از تعداد این کودکان و وضعیت اقتصادی 
خانواده های آنان آمار دقیقی را به دست آوریم تا 
بتوانیم برنامه ریزی کارشناسانه ای انجام دهیم. با 
چه  که  کرد  مشخص  می توان  آمار  این  داشتن 
تعداد از این کودکان دارای خانواده هستند و علت 
روی آوردن آنان به خیابان ها را جست وجو نمود. 
سـپس الزم است که به فـکـر سـامـان دهـی 
در  مداوم  طور  به  باید  اقدام  این  البته  بود  آنـها 
صورت  کالن شهرها  در  جمله  از  جامعه  سطح 

بگیرد.
حمایتی  امور  مستمر  طور  به  باید  بعد،  گام    در 
یـعـنـی  نشود  عمل  ضربتی  و  داد  ادامه  را 
به  تصمیم  سال  یک  که  نـبـاشد  ایـن گـونـه 
را  آنها  و  باشیم  داشته  کودکان  این  جمع آوری 
سامان دهی کنیم و در سال های بعد ادامه ندهیم.
از سویی، والدین کود کان بی بضاعت باید حمایت 
تا کودکان خود را تحت آموزش قرار  مالی شوند 

دهند و آینده ای روشن برای آنها رقم بزنند.
شایسته است مراکزی را برای نگهداری آن گروه 
از کود کان خیابانی که خانواده ای  ندارند، تأسیس 
را  این کودکان مراکزی  برای کار  شود. همچنین 
در نظر بگیریم تا پس از رسیدن به سن قانونی 
ارتقای  منظور  به  شوند.  مراکز  این  جذب  کار، 
نسبت  می توان  نیز  کودکان  این  آگاهی  سطح 
ارائه  و  سوادآموزی  اشتغال،  و  حرفه آموزی  به 
کودکان  این  به  تربیتی  و  بهداشتی  آموزش های 
اقدام کرد تا به عنوان یک شهروند فعال و مفید 

در خدمت جامعه باشند.
یعنی  برد؛  یاد  از  را  تبلیغی  جنبه  نباید  به عالوه، 
باید به گونه ای تبلیغ شود تا تمام نهادهای دولتی 
حامی  این  خود  سهم  به  یک  هر  وغیردولتی 

کودکان باشند.
اجازه  مردم نهاد  به سازمان های  باید  راستا  این  در 
کودکان   این  حقوق  احقاق  روند  بر  تا  شود  داده 
نظارت کنند. همچنین قانون درخصوص سختی 
الزم  کودکان  این  کاری  ساعت  و  مشقت  کار  و 
تا  گیرد  صورت  مناسبی  پیش بینی های  اســت 

عدالت در مورد آنان اجرا شود.
شناخت  زمینه  کردن  فراهم  دیگر،  ضروری  اقدام 
و درک صحیح رفتار کودکان و نوجوانان درسنین 
منظور  به  راهبردی  قوانین  تدوین  و  مختلف 
رها  کودکان  آنهاست.  چنانچه  حقوق  از  حمایت 
خانواده های  به  بی سرپرست  یا  بدسرپرست  شده، 
آموزش  نحوه  بر  و  شود  سپرده  شرایط  واجد 
فرآیند  در  آید،  عمل  به  نظارت  آنها  تربیت  و 
اجتماعی شدن و تعلیم این کودکان تأثیری بسزا 

خواهد داشت.
  سرانجام این که چتر آموزش کودکان در مناطق 
محروم گسترش یابد و سیاست های مناسبی برای 

امکان ادامه تحصیل آنها اتخاذ شود. 

ماده ۷۹ قانون کار، اشتغال کار کودکان زیر 1۵ سال
را ممنوع کرده است. هر چند کارگران شاغل

 در کارگاه های خانوادگی که کارفرما، بستگان
و خویشاوندان نسبی درجه یک باشند،

 مشمول قانون کار  نمی شود در نتیجه حداقل 
سن کار شامل چنین کارگرانی نیست
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شهرداری اهواز در بهمن ماه امسال و به مناسبت دهه 
فجر و پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی برنامه های 
متنوعی را برای پاسداشت این واقعه بزرگ اجرا نمود. با 
توجه به تاکید کتانباف شهردار اهواز بر بزرگداشت دهه 
فجر و سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
ورزشی  و  اجتماعی   ، فرهنگی  وسازمان  معاونت   ،
برنامه  هشتگانه  مناطق  همکاری  با  اهواز  شهرداری 
های متنوعی را در گوشه گوشه شهر اهواز اجرا نمودند. 
احمد سراج معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی 
خصوص  در  اهواز  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی   ،
فرارسیدن  با  گفت:همزمان  فجر  دهه  های  برنامه 
انقالب  شکوهمند  پیروزی  و  فجر  مبارک  دهه  ایام 
اسالمی ، در مناطقه هشتگانه شهر اهواز فضاسازی 

ویژه ای متناسب با این ایام صورت  گرفت.
سراج در ادامه افزود: ما در مناطق مختلف شهر اهواز 
یک  منطقه  دیدیم.  تدارک  را  متنوعی  های  برنامه 
خیابان  در  را  و جشنی  نمایشگاه  ایام  این  در  سه  و 
سلمان فارسی و پارک زیتون  به مدت 7 شب اجرا  
از  نمایشگاه شامل غرفه های مختلفی  این  نمودند. 
جمله سالمت ، پاسخ به سواالت دینی ، دستاوردهای 
، روزنامه دیواری و  نقاشی کودک   ، انقالب ، شهدا 
... بود. همچنین در کنار برپایی نمایشگاه به مدت 7 
شب جشن هایی نیز برای عموم شهروندان در خیابان 

سلمان فارسی و پارک زیتون برگزار شد.
ماه  بهمن   22 روز  در  نیز  دو  منطقه  در  گفت:  وی 
اندازی  راه  فرهنگی  ای  غرفه  راهپیمایی  مسیر  در 
دهه  در  نیز  روی  پیاده  همایش  این  بر  عالوه  شد 
نیز  اهواز  شهر  مناطق  دیگر  در  گردید.  برگزار  فجر 
برنامه هایی با عنوان »فجر فاطمی« برگزار گردید. 
منطقه چهار »فجر فاطمی« را 19 بهمن ماه ساعت 
20 در پارک شهرک الهیه  برگزار نمود. منطقه پنج 
20 بهمن ماه اقدام به برگزاری این برنامه در پارک 
دانشجو کرد و منطقه شش 21 بهمن ماه در کوی 

علوی اقدام به اجرای این برنامه نمود.
معاون شهردار اهواز همچنین افزود: 18 بهمن ماه نیز 
مناطق هفت و هشت در کوی رمضان و پارک رشد 
فوالدشهر برنامه »فجر فاطمی« را برگزار کردند. در 
این برنامه ها بخشهای مختلفی از جمله اجرای تئاتر، 

گروه سرود ، خاطره گویی ، مسابقه و ... گنجانده شده 
های  ایستگاه  مراسم  این  برگزاری  حاشیه  در  و  بود 

سالمت و فرهنگی نیز دایر بود.
برگزاری  به  گزارش  این  از  دیگری  بخش  در  وی 
موضوعات  با  شهروندی  آموزش  های  کارگاه 
دنیای  های  آسیب  ای،  رسانه  سواد  فرزندپروری، 
و  پسماند  ترافیک،  فرهنگ  نشانی،  آتش  مجازی، 
تفکیک زباله و ... اشاره کرد و گفت : این کارگاهها در 
مدارس طرح شهردار خانواده وشهردار مدرسه برگزار 
شد و در حاشیه برگزاری این کارگاه ها محصوالت 
آموزان  دانش  میان  نیز  شهروندی  آموزش  چاپی 
توزیع گردید. همچنین به منظور ایجاد شور و نشاط 
در مدارس جشنواره ورزشی نیز به مناسبت دهه فجر 
همراه با اهدای جوایز در مدارس مجری طرح شهردار 

مدرسه برگزار شد.  
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اهواز گفت: به مناسبت دهه فجر اولین فیلم سینمایی 
کودک با محتوای آموزشی ویژه کودکان وبا محوریت 
درس ریاضی تهیه شده و به صورت لوح فشرده میان 

دانش آموزان توزیع شد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

اهواز به برپایی جشنی ویژه کارگران خدمات شهری 
حال  رفاه  منظور  به  گفت:  و  کرد  اشاره  شهرداری 
کارگران شهرداری و خدمت به این افراد جشنی نیز 
به مدت 8 شب در دهه فجر ویژه کارگران خدماتی 
شهرداری و خانواده هایشان برگزار شد.پس از گذشت 
بیش از یکسال از بال استفاده ماندن پارک بانوان و 
ابنیه  و  تجهیزات  تومان  میلیاردها  اینکه  به  توجه  با 
دستور  با  بود  شده  رها  استفاده  بدون  پارک  این  در 
این  تیمی تخصصی  به کارگیری  با  و  اهواز  شهردار 
با  جشنی  بار  اولین  برای  و  شد  احیاء  مجددا  پارک 
حضور کارگران خدماتی شهرداری در آن برگزار شد. 
در این جشن هر شب کارگران یکی از مناطق همراه 
شرکت  وضمن  بودند  ما  مهمان  هایشان  خانواده  با 
در جشن با شام از این افراد پذیرایی صورت گرفت. 
در این مراسم از هنرمندان استانی و کشوری دعوت 
به عمل آمد. نصب طاق نصرت در روز 22 بهمن و 
در مسیر راهپیمایی ، برپایی غرفه فرهنگی در مسیر 
 22 روز  در  انقالبی  سرود  گروه  اجرای   ، راهپیمایی 
بهمن و... از دیگر اقداماتی بود که ما برای این ایام 
در نظر گرفتیم و امیدواریم که مورد رضایت و قبول 

شهروندان قرار گرفته باشد.

دهه  در  ورزشی  های  برنامه  خصوص  در  سراج 
پیاده روی  ماه  بهمن  روز جمعه 20  نیز گفت:  فجر 
شهروندان  که  شد  داده  ترتیب  بزرگی  خانوادگی 
در  و  کرده  پیدا  حضور  روی  پیاده  این  در  اهوازی 
پایان برگزار شد شرکت نمودند. قرعه کشی که در 
در جاده  ازساعت 7/30 صبح جمعه  پیاده روی  این 
ساحلی برگزار شد و در پایان به 60 نفرجوایز ارزنده 
نیز  ماه  بهمن   20 جمعه  از ظهر  بعد  شد.  اهداء  ای 
کیانپارس  ساحلی  جاده  در  بادبادکها  پرواز  مسابقه 
جنب بازارچه خود اشتغالی  و21 بهمن ماه ساعت 19 
قید قرعه در  به  اهدای جوایزی  با  بالن  پرواز  جشن 
بلوار ساحلی کیانپارس برگزار شد. همچنین در حاشیه 
با اجرای خواننده  نیز  برگزاری این برنامه جشنهایی 
رویشهای  و گروه سرود  تئاتر  اجرای   ، استانی  های 

انقالب و مسابقه خانوادگی برگزار شد. 
همچنین به مناسبت ایام ا... دهه فجر در چهارمنطقه 
»جام  بانام  محالت  فوتبال  مسابقات  نیز  اهواز  از 

فجر« با شرکت 64 تیم برگزار شد.
اندازی  راه  از  خبر  ادامه  در  اهواز  شهردار  معاون 
بازارچه فصلی خود اشتغالی دربلوار ساحلی کیانپارس 
کل  اداره  همکاری  با  اهواز  شهرداری  افزود:  و  داد 
بازار  حمایت  با  و  خوزستان  استانداری  اموربانوان 
بازارچه  اولین  ماه  بهمن   18 از  رضا)ع(  امام  فرش 

فصلی خود اشتغالی را ویژه بانوان راه اندازی نمود.
نام  با  اشتغالی  بازارچه خود  این  ادامه گفت:  در  وی 
صنایع  متنوع  غرفه   100 شامل  النبی«  »ریحانه 
غذایی، صنایع دستی ، محصوالت بهداشتی ، پوشاک 
و ... می باشد که ویژه بانوان است. غرفه های این 
بازارچه فصلی با معرفی کمیته امداد ، بهزیستی ، فنی 
و حرفه ای ، میراث فرهنگی و بسیج در اختیار بانوان 

کارآفرین قرار گرفت.
سراج با بیان اینکه این کار برای اولین بار در شهر 
اهواز انجام شده است افزود: این بازارچه از 18 بهمن 
ماه تا 25 اسفند ماه در محل بلوار ساحلی کیانپارس 

جنب کتابخانه مرکزی دایر می باشد.
ایجاد  ما  تمام تالش و همت  پایان گفت:  در  سراج 
با  همراه  کننده  و سرگرم  لحظاتی خوش  و  ساعات 

آموزه های دینی و انقالبی برای شهروندان است.

و  فجر  دهه  مناسبت  به  پیروزی«  »شبهای  جشن 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی پانزدهم بهمن ماه 
از سوی معاونت وسازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری اهواز در پارک بانوان گلستان برگزار شد.
در این جشن که ویژه خانواده بزرگ شهرداری اهواز 
بود بخش های مختلفی اجرا گردید. دعوت از بهمن 
اجرای   ، محبوب کشوری  و  توانمند  هاشمی مجری 
خواننده به زبان فارسی و عربی ، سخنرانی کارشناسان 
خانواده ، نمایش گروه کودک عموسعید ،اجرای گروه 
سرود ناشنوایان ، اجرای نمایش طنز ،مسابقه خانوادگی 
، قرعه کشی و اهدای چهار دستگاه دوچرخه و ... از 

بخشهای مختلف این جشن بود.
گفتنی است این جشن که با حضور کتانباف شهردار 

اهواز و سراج معاون شهردار ورئیس سازمان فرهنگی 
، اجتماعی و ورزشی شهرداری ، مدیران شهرداری و 
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر اهواز  برگزار شد 
ویژه کارگران خدماتی شهرداری وخانواده هایشان بود.

فرهنگی،  سازمان  رئیس  و  شهردار  معاون  سراج 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز با حضور در جایگاه 
ضمن خوش آمد گویی به حاضران گفت: بعد از قریب 
به یکسال پارک بانوان مورد استفاده قرار گرفته است.

وی خطاب به کارگران شهرداری گفت: ما خادم شما 
هستیم از زحمات شما تقدیر و تشکر می کنیم.

در  امشب  اینکه  بیان  با  نیز  اهواز  شهردار  کتانباف 
و زحمت کشان شهرداری  نعمتان خود  ولی  خدمت 
اهواز هستیم گفت:ضمن تقدیر از این افراد از خانواده 

کنند  می  پشتیبانی  را  عزیزانشان  که  آنان  های 
نیزقدردانی می کنیم.

واقع شما  ایام دهه فجر گفت: در  تبریک  وی ضمن 
شما  مهمانان  ما  و  هستید  مراسم  این  اصلی  میزبان 
به وطن  برای خدمت  هستیم.انشاا... همه ما سربازی 
عزیزمان و استان گرامی و شهر عزیزتر از جانمان باشیم.

این  اندرکاران  همه دست  از  ادامه  در  اهواز  شهردار 
همه  زحمات  از  وگفت:  کرد  تشکر  و  تقدیر  مراسم 
بانیان این مراسم در مناطق ، معاونت خدمات شهری 
شما  خدمت  در  که  کشیدند  زحمت  که  فرهنگی  و 
شورای  زحمات  از  همچنین  کنم.  می  تشکر  باشیم 
شهر که همیشه برای رفع مشکالت شهر اهوازحضور 

پررنگ دارند تشکر می کنم.

وی در پایان از کارگران شهرداری به دلیل تاخیر در 
از صبر و حوصله  پرداخت حقوق عذرخواهی کرد و 
آنان تقدیر و تشکر نمود. این جشن به مدت هشت 
و  شد  برگزار  اهواز  شهرداری  بانوان  پارک  در  شب 
و  بود  دو  منطقه  خدماتی  کارگران  ویژه  اول  شب 
شبهای دیگر سایر مناطق چهار، یک ، پنج ، هفت ، 
شش ، سه ، هشت میهمان این جشن بودند. سردادن 
شعار ا... اکبر در شب پیروزی انقالب اسالمی و نور 
این جشن های  برگزاری  از  آخرین شب  افشانی در 

باشکوه از بخشهای ویژه و خاص این مراسم بود.
جشن  پایان  از  پس  شب  هر  که  است  ذکر  شایان 
که  شامی  ضیافت  در  مراسم  این  مهمانان  تمامی 

ترتیب داده شده بود شرکت نمودند.
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مسابقه بادبادک پرانی
 در پارک 42 هکتاری

وسازمان  معاونت  سوی  از  پرانی  بادبادک  مسابقه 
فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز جمعه 20 
بهمن ماه در پارک 42 هکتاری کیانپارس جنب بازارچه 
خود اشتغالی برگزار شد. در این مسابقه عالقمندان به 
بادبادکهای خود به آسمان  با فرستادن  بادبادک پرانی 
در این مسابقه شرکت کردند. در پایان ضمن برگزاری 

جشنی به برندگان هدایایی اهدا گردید.

در شب پیروزی انقالب اسالمی بالن ها 
به پرواز در آمدند

از  ماه  بهمن   22 شب  ودر  فجر  دهه  مناسبت  به 
سوی معاونت وسازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اهواز در بلوار ساحلی کیانپارس جشن پرواز 
بالن ها برگزار گردید. در این شب با حضور شهروندان 
بالن  تعداد 300  الی 21/30  از ساعت 19/30  اهوازی 
مراسم  این  در  کنندگان  به شرکت  و  آمد  در  پرواز  به 

هدایایی تعلق گرفت.

برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی 
از سوی منطقه دو

به  پیاده روی خانوادگی  ماه همایش  بهمن  جمعه 20 
مناسبت دهه فجر از سوی منطقه دو شهرداری اهواز 
شهردار  با حضور  روی  پیاده  همایش  .این  شد  برگزار 
منطقه دو و اعضای شورای اسالمی شهر اهواز در بلوار 
ساحلی کیانپارس برگزار گردید. در پایان این همایش 
خانوادگی به 20 نفر از شرکت کنندگان در پیاده روی 
به قید قرعه هدایایی شامل دوچرخه و وسایل ورزشی 

اهدا گردید.

برپایی غرفه آدمکهای استکباری در 
راهپیمایی 22 بهمن ماه 

دو  منطقه  سوی  از  بهمن   22 روز  راهپیمایی  در 
تحت  ای  غرفه  راهپیمایی  مسیر  در  اهواز  شهرداری 
عنوان آدمکهای استکباری مستقر شد. همچنین در این 
غرفه بادکنک هایی نیز توزیع گردید. استقبال شهروندان 

اهوازی از این غرفه بسیار چشمگیربود.
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اهواز – اندیمشک ساخته خواهد شد. این مجموعه عظیم شامل هتل ها، رستوران ها، مجموعه فرهنگی 
ورزشی و سالن های همایش خواهد بود که توسط سرمایه گذار بخش خصوصی ساخته خواهد شد.

برگزاری جشن های پیروزی انقالب اسالمی در مناطق 
مختلف شهرداری اهواز

مناطق مختلف شهرداری اهواز به مناسبت دهه فجر جشن هایی را در پارک ها 
و بوستان ها برگزار نمودند.

منطقه  چهار

منطقه چهار شهرداری اهواز 19 بهمن ماه در شهرک الهیه جشنی را به مناسبت 
دهه فجر برگزار نمود. در این جشن برنامه های شادی اجرا گردید.

منطقه پنج

منطقه پنج شهرداری اهواز به مناسبت ایام پیروزی انقالب اسالمی 19 بهمن 
با  جشن  این  نمود.  برگزار  را  جشنی  دانشگاه  شهرک  دانشجو  پارک  در  ماه 

استقبال شهروندان مواجه شد. 

 منطقه شش

شهرداری منطقه شش به مناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر 21 بهمن ماه در 
کوی علوی اقدام به برپایی جشنی نمود. این جشن شامل بخشهای متنوعی بود 

که مورد توجه شهروندان قرار گرفت.

منطقه هفت

شهرداری منطقه هفت به منظور پاسداشت ایام پیروزی انقالب اسالمی جشنی 
را در کوی رمضان برگزار کرد. این جشن شاد و مفرح 18 بهمن ماه برگزار شد.

 
منطقه هشت

شهرداری منطقه هشت به مناسبت دهه فجر و سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
با  این جشن  نمود.  برگزار  پارک رشد فوالدشهر  را در  18 بهمن ماه جشنی 

استقبال اهالی محل مواجه شد.

دهه فجر امسال در اهواز 
با برنامه های فرهنگی شهرداری باشکوه تر شد

برگزاری جشن »شبهای پیروزی« به مناسبت دهه فجر از سوی شهرداری اهواز

برگزاری نمایشگاه و جشن در منطقه سه و یک به مناسبت دهه فجر
منطقه یک و سه در ایام دهه فجر انقالب اسالمی نمایشگاه 
و جشنی را در خیابان سلمان فارسی و پارک زیتون  به 
غرفه  شامل  نمایشگاه  این  نمودند.  اجرا   شب   7 مدت 
به سواالت دینی  پاسخ   ، از جمله سالمت  های مختلفی 
روزنامه   ، کودک  نقاشی   ، ، شهدا  انقالب  دستاوردهای   ،
دیواری و ... بود. همچنین در کنار برپایی نمایشگاه به مدت 
7 شب جشن هایی نیز برای عموم شهروندان در خیابان 

سلمان فارسی و پارک زیتون برگزار شد.
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شهردار اهواز گفت: مطابق طرح فوریتی و زمانبندی شده برای اجرای پاکسازی ها و خدمت رسانی به محالت شهر، 
این طرح  با اولویت درخواست شهروندان صورت می گیرد و در اجرای این طرح مجموعه شهرداری اهواز در تالش 
است ضمن ارتقا کیفیت محیط شهری، نشاط اجتماعی را در فضای عمومی سطح  مناطق به شهروندان هدیه دهد.

پاکسازی خیابان های الله کیانشهر در 
ادامه طرح هفتگی خدمت رسانی

به گزارش روابط عمومی منطقه دو خیابانهای الله 
کیانشهر با اجرای طرح جهادی هفتگی پاکسازی شد.
این طرح که با هدف رسیدگی مضاعف به محالت شهر 
و با دستور شهردار اهواز بصورت متوالی طی ده هفته 
گذشته آغاز شده است اقداماتی از جمله امور خدماتی و 
فضای سبز در سطح محالت و با حضور کلیه نیروهای 
زحمتکش حوزه های خدمات شهری و فضای سبز و 
نظارت مستقیم در حال اجراست تا مشکالت محله مورد 

نظر را بصورت فوری برطرف سازد.
منطقه  شهری  خدمات  معاونت  گزارش  این  بنابر 
مجهز  آالت  ماشین  و  خدماتی  های  اکیپ  بهمراه 
خدمات  سطح  افزایش  بمنظور  روز  اولیه  ساعات  از 
رسانی به شهروندان و جلب رضایت آنان در منطقه 
به  اقدام  و  داشته  حضور  کیانشهر  الله  خیابانهای 
و  معابر، شستشو  روب  و  رفت  و  گسترده  پاکسازی 

رنگ آمیزی جداول و دیوارها می کنند.
اکیپ عمران منطقه نیز اقدام به همسطح سازی درب 

منهولها در خیابانهای الله کیانشهر کرد.
به  است که  اولویت هایی  از  بهسازی سیمای شهر 
شکل مستمر در دستور کار واحد زیباسازی منطقه قرار 
دارد و این واحد با هدف ایجاد جلوه بصری در معابر 
اقدام به رنگ آمیزی و حذف نازیبایی ها از دیوارها 

خیابانهای الله کیانشهرکرد.

یازدهمین هفته از طرح خدمات رسانی 
ویژه در محله زیباشهر

به دستور شهردار اهواز مبنی بر نظافت و پاکسازی 
هفتگی محالت و به منظور بهبود فضای شهری، 
همت  به  یک   منطقه  شهری  خدمات  معاونت 
نیروهای خود این هفته نیز اقدام به پاکسازی سطح 

حوزه استحفاظی خود کرد .
 در این عملیات پاکسازی خیابان ها، حمل نخاله 
ختمی،  گلدار،  نهال  کاشت  مازادساختمانی،  و 
شاهپسند، شیشه شور و پامچال در پارکهای محله 
هرس  جداول،  شستشوی  اصلی،  بلوارهای  و  ای 
شهرداری  در   ... و  آسفالت  گیری  لکه  درختان، 

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

کمک می کند.

اجرای طرح پاکسازی محله به محله در 
کوی فرهنگیان 2 درمنطقه سه

جهادی  و  پاکسازی  طرح  سه   منطقه  شهرداری   
خدمت رسانی ویژه به محالت را در کوی فرهنگیان 

2 اجرائی کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه سه این 
طرح برای یازدهمین هفته متوالی در نقاط  و محالت 
اهواز در  به دستور شهردار  و  مختلف سطح منطقه 
تمامی مناطق هشتگانه شهری به مرحله اجرا رسید.

وعده  وتحقق  شهروندان  رضایت  جلب  منظور  به 
های این شهرداری در رسیدگی به وضعیت خدماتی 
کوی فرهنگیان 2، بدنبال نشست و دیداری که در 
هفته گذشته با شهروندان ومالکان این محله انجام 
با  جهادی  خدمت  و  رسیدگی  طرح  هفته  این  شد، 
بکارگیری کلیه نیروهای خدماتی و فضای سبز در 
برای  که  آمد  در  اجرا  مرحله  به  فرهنگیان 2  کوی 
این منظور عملیات شستشو و پاکسازی معابر، هرس 
درختان ،بیش از 200 مترمربع، تسطیح و جمع آوری 
50 سرویس نخاله و ضایعات ساختمانی ، بیش از 80 

مترجدولگذاری ، لکه گیری آسفالت و... انجام شد.

یازدهمین هفته اجرای طرح جهادی 
پاکسازی هفتگی در شهرک الهیه

  مدیر شهرداری منطقه چهار اهواز از اجرای طرح 
جهادی پاکسازی محله ای در  دو هفته متوالی با 
هدف رسیدگی مضاعف و پاکسازی وضعیت معابر 
و خیابانهای الحدید، خلیج فارس و نیروی انتظامی 

شهرک الهیه خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی شهرداری مدیر منطقه 
چهار هدف از اجرای این طرح را شستشو، الیروبی، 
جمع آوری خاک و نخاله، پاکسازی و تسطیح زمین 
روشنایی  بهسازی،  منهولها،  پاکسازی  بایر  های 
فضای سبز و غیره عنوان کرد و افزود: اجرای این 
طرح به دستور شهردار  اهواز و با هدف رسیدگی 
ویژه به محالت، با حضور نیروهای خدماتی، فضای 
از  استفاده  با  مدیریتی  و  نظارتی  عملیاتی،  سبز، 

ماشین آالت از چندین هفته قبل آغاز شده است. 
این طرح به منظور پاکسازی محله ای، آراستگی و 
زیباسازی منطقه و رفع موانع و نازیبایی ها، محله 

به محله تا پاکسازی کامل محالت ادامه دارد. 
پاکسازی  جهادی  طرح  اهداف  از  دیگر  یکی 
خشک،  و  تر  زباله  تفکیک  محالت  هفتگی 
کاهش مشکالت شهروندان و تعامل بیشتر آنها 
به بهداشت  با خادمانشان در شهرداری و کمک 

عمومی است.

اجرای مستمر
 طرح خدمت رسانی  به محالت

اجرای  از   6 منطقه  مدیر  موسوی  صاحب  سید 
هدف  با  محالت  به  رسانی  خدمت  طرح  مستمر 
معابر  پاکسازی   و  نظافت  و  خدمات  دقیق  ارائه 

اصلی و فرعی کوی سلیم آباد خبر داد.
منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
ارتقای سالمت  شش کالنشهر اهواز، در راستای 
حفظ  و  محیطی  های  آلودگی  حذف  شهروندی، 
شهری،  معابر  پاکسازی  بصری،  های  زیبایی 
شستشوی جداول و خیابان های محالت  توسط 
نیروهای پرتالش حوزه خدمات شهری این هفته 

نیز به شکل منظم در کوی سلیم آباد انجام شد .
مدیر منطقه 6 افزود: شستشو و نظافت خیابان ها 
هشدار  عالئم  و  جداول  روها، شستشوی  پیاده  و 
دهنده، مبلمان و تاسیسات شهری، نظافت مخازن 
از   … و  زباله  آوری  جمع  برداری،  نخاله  زباله، 

اقدامات انجام شده در این طرح بود.

اجرای طرح خدمت رسانی ویژه به 
محالت و پاکسازی در منطقه هفت

این  محالت  پاکسازی  و  جهادی  خدمات  طرح 
هفته در کوی رمضان منطقه هفت اجرا شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هفت  
منازل سالمت  رمضان  در محله کوی  این هفته 
پاکسازی  به  اقدام  منطقه  کش  زحمت  نیروهای 

این محله کردند. 
معاونت خدمات شهری منطقه هفت در خصوص 
این خبر گفت: از جمله اقدامات انجام شده توسط 
این  در  منطقه  شهری  خدمات  معاونت  نیروهای 
پاکسازی  شهری،  های  زباله  حمل  به  باید  روز 
معابر،  نخاله های سطح  زمین های خالی، حمل 
شستشوی  درختان،  هرس  ها،  دیوارنویسی  امحا 
روباز،  جویهای  الیروبی  نهال،  کاشت  درختان، 
دربهای  سازی  همسطح  معابر،  زنی  حاشیه 
های  ایستگاه  و  جداول  شستشوی  منهول، 
المانهای  آمیزی  رنگ  و  کاری  چمن  اتوبوس، 

شهری اشاره کرد.

خدمت رسانی ویژه
 در کوی باهنر  در منطقه 8

هفته  هر  پاکسازی  و  جهادی  رسانی  خدمات  طرح 
محالت در خیابانهای باهنر در منطقه 8 اجرا شد .

 به گزارش روابط عمومی مدیر شهرداری منطقه 8 با 
اعالم این خبر افزود: به همت پرسنل خدمات شهری 
پاکسازی و رفت و روب خیابانهای شهروند، ایثار، بهاران 
و آموزگار اصلی در هفته یازدهم پاکسازی هفتگی  در 

کوی باهنر انجام شد.
اینکه پاکسازی و رفت و روب خیابانها به  با توجه به 
صورت مستمر و روزانه در سطح منطقه انجام می شود،  
بیش از 20 خیابان در هفته یازدهم پاکسازی جهادی در 
کوی باهنر، جمع آوری خاک و نخاله، هرس و همسطح 

سازی درب فاضالب  انجام شد .
در این هفته  شستشوی پیاده روها، درخت و درختچه 
ها، جداول و همچنین وسایل بازی در پارک نیلوفر در 
خیابان وحدت در کوی ایثار انجام شد و به منظور ارتقای 
سالمت شهر و رفاه حال شهروندان، نیروهای زحمتکش 
خدمات شهری در نواحی چهارگانه  به طور مستمر و 
شبانه روزی در زمینه نظافت شهری و جمع آوری زباله 
ها فعالیت دارند که امیدواریم با همکاری و مسئولیت 
و  زیبایی  جهت  در  عزیزان  این  با  شهروندان  پذیری 

آبادانی شهر خود گامهای مثبتی را برداریم.

منطقه دو

منطقه چهار

منطقه شش

منطقه هشت

منطقه یک

منطقه سه

منطقه پنج

منطقه هفت

اجرای طرح ویژه خدمت رسانی به محالت 
در محله بهداری جنوب و فرهنگیان

جهت  در  طرح  این  عمومی   روابط  گزارش  به   
به  بهتر  و  بیشتر  هرچه  خدمات رسانی  و  زیباسازی 
شد  انجام  فرهنگیان  و  جنوب  بهداری  در  شهروندان 
و 150 نیروی خدمات شهری در امر عمران، نظافت، 
پاکسازی، نخاله برداری و فضای سبز در سطح محله 
اجرای  راستای  در  افزود:  منطقه  داشتند.مدیر  فعالیت 
این طرح از14دستگاه ماشین آالت سنگین شامل دو 
لودر، یک گریدر، 3 کامیون، 2خودرو پرس چهارتن، 
طرح  در   . شد  استفاده  بکهول   بیل   2 و  4خاور 
برنامه  با  بهداری جنوب  پاکسازی محله فرهنگیان و 
ریزی صورت گرفته از سوی معاونت خدمات شهری  
رفت و روب کلیه معابرداخلی، وردی وخروجی شهرک، 
جمع آوری و حمل زباله های شهری، هم سطح سازی 
درب منهول 15عدد، جمع اوری نخاله های ساختمانی 
10 سرویس، هرس درختان خیابانها، نقاشی دیوارهای 
فرسوده، رنگ آمیزی جداول، تسطیح زمینهای خاکی، 
مازاد  اوری  جمع  اصلی،  بلوار  های  آیلند  پاکسازی 
هرس درختان ، کاشت 20 اصله نهال در سطح معابر 
است  شده  انجام  اهالی  بین  نهال  توزیع  و  آیلندها  و 
مناسب  پاسخگویی  برای  این طرح تالش  از  . هدف 
از  برخورداری  راستای  در  شهروندان  مطالبات  به  تر 

شهری تمیز و پاک است.



 دبیر سرویس: مونا آل منیع
بین الملل

 ساختمان آنتورپ

شرکت معماران زاها حدید، یک ایستگاه آتشنشانی متروکه را به یک مقر جدید و 
سحرآمیز در بندر آنتورپ تبدیل کرد. ورقه های شیشه ای شفاف و مات، بخشی 
که به باالی ساختمان قدیمی آن اضافه شده را پوشش می دهند. این بخش 
جدید، مانند یک جواهر غول پیکر در باالی ساختمان قدیمی قرار گرفته است. 

یک طرف آن مسطح بوده و توجه بینندگان را به طرف دیگرش جلب می کند.
این ساختمان در پاییز امسال افتتاح شد و با مساحتی بالغ بر ۱۲۸۰۰ متر مربع و 
به ارتفاع ۴۶ متر، به عنوان دومین ساختمان بزرگ بندرگاه در اروپا شاخته شد. 
در حین اجرا حدود ۵۰۰ کارگر در این پروژه مشغول کار بودند. این بنا بین شهر 
و بندرگاه قرار گرفته است و به هردو قسمت دید مطلوبی دارد. دیوار های شیشه 

ای شفاف و انعکاسی بیانگر تجارت الماس در آنجا می باشد.

مسجد شیخ زائد

مسجد شیخ زائد ۱۰ سال پیش در شهر ابوظبی در کشور امارات ساخته 
شده است و در حال حاضر یکی از مهم ترین عبادتگاه های این منطقه 
به شمار می رود. بد نیست بدانید که این مسجد پس از مسجد الحرام 
و مسجد النبی، سومین مسجد بزرگ جهان است و یکی از نقاط دیدنی 
امارات متحده عربی نیز به شمار می  رود. اگر به دیدن این مسجد در 
ابوظبی بروید با ترکیبی از معماری های ایرانی ، بومی امارات ، مغربی ، 
ترکی و حتی هندی روبرو خواهید شد که در نوع خود بی نظیر می باشد 
. نماز عید قربان سال ۱۴۲۸ هجری قمری اولین نمازی بود که در این 
مسجد برگزار شد که با استقبال باشکوه مسلمانان امارات همراه شد در این 

زمان هنوز مسجد به طور کامل پایان نیافته بود.

ساخت سریع ترین برج جهان در ۱۹ روز

یک شرکت ساختمان سازی در چین توانسته برج ۵۷ طبقه ای را بوسیله 
آجرهای پیش ساخته، تنها در ۱۹ روز بسازد. بدین صورت رکورد فوق العاده 

ساخت سه طبقه کامل در هر روز زده شد.
این ساختمان شامل ۸۰۰ آپارتمان و مکان زندگی برای ۴ هزار نفر است 
و قباًل قرار بوده در ۲۲۰ طبقه ساخته شود اما بنا به نگرانی هایی که در 
مورد نزدیکی آن به فرودگاه وجود داشته، برنامه ساخت آن به ۵۷ طبقه 

محدود شده است.
زیست  محیط  با  سازگار  خراش  آسمان  این  ساخته  پیش  ساز  و  ساخت 
بوده و بخش هایی از آن در مکانی دیگر ساخته شده و اینگونه سر هم 

قرار گرفته است.

چین به دنبال ساخت اولین شهر جنگلی جهان است

چین در نظر دارد نخستین شهر جنگلی جهان را احداث کند. این شهر جنگلی که 
قرار است در جنوب چین ساخته شود در امتداد رودخانه لیوجیانگ ساخته خواهد 
شد و همانند یک شهر عادی آپارتمان های مسکونی، هتل ها و ادارات را در بر 
خواهد گرفت. در این شهر جنگلی قرار است میلیون ها گونه گیاهی و نزدیک به 
۴۰ هزار اصله نهال و درخت کاشته شود. آسمان خراش هایی که با درختان تنومند 
پوشیده خواهند شد درست همانند یک فیلتر، هوا را تصفیه خواهند کرد. این 
آسمان خراش ها قادر خواهند بود اکسیژن خالص تولید کرده و به تنوع و افزایش 
گونه زیستی محلی کمک کنند.  کارشناسان پیش بینی کرده اند که این شهر 
جنگلی قادر خواهد بود ساالنه نزدیک به ۱۰ هزار تن دی کسید کربن و ۵۷ تن 
ذرات آالینده معلق در هوا را جذب کرده و در مقابل ۹۰۰ تن اکسیژن تولید کند.

با شهرهای پیاده محور جهان آشنا شوید

و  ها  خیابان  و  شوند  می  بیشتر  خودروها  روز  هر 
گاهی  تر.  عریض  خودروها  این  تردد  برای  ها  اتوبان 
هم تناسبی بین خودروها و خیابان ها نیست و در 
شهرهایی مثل تهران، خیابان ها جوابگوی این حجم 
خودرو نیستند. ضعف حمل و نقل عمومی، مردم را 
به سمت استفاده از خودروی شخصی ترغیب می کند 
گیرد؛ سلطه  قرار می  دود  و  آهن  زیر سلطه  و شهر 
ای که به قیمت سخت شدن روابط انسانی در شهر 
تمام می شود که آهن در آن محور است و انسان، به 

حاشیه رفته است.
 مدیریت شهری در بسیاری از شهرهای بزرگ به سمت 
توسعه حمل و نقل عمومی و پیاده محوری به ویژه در 

مرکز شهر حرکت کرده است

بوردو:
 15 از  که  دارد  قرار  شهری  فرانسه،  غربی  جنوب  در 
سال پیش تحول بزرگی در شهرسازی آن ایجاد شد تا 
به یک شهر مبتنی بر پیاده راه تبدیل شود. در مرکز 
که  دارد  وجود  روی  پیاده  برای  محلی  »بوردو«  شهر 

بافت تاریخی شهر در آن واقع شده.
تردد  بافت،  این  حفظ  برای  شهر  این  شهرداری 
مرکزی  های  بخش  از  بسیاری  در  شخصی  خودروی 
دارد  که حق  ای  وسیله  تنها  و  کرده  ممنوع  را  شهر 
در این بافت حرکت کند، تراموا است. تمام مرکز شهر 
رستوران  و  ها  کافه  است.  فرش شده  »بوردو« سنگ 
این سنگ فرش ها و در  را روی  ها صندلی هایشان 
فضای باز شهری چیده اند تا شهروندان و گردشگران 

از نماهای زیبای تاریخی این شهر استفاده کنند.

کپنهاگ:
این شهر یکی از شهرهای بزرگ پیاده محور دنیاست. 
اصلی  خیابان  »استروگت«،  ساله   40 ای  برنامه  در 
تبدیل  رو  پیاده  کامال  محدوده  یک  به  »کپنهاگ«، 
شده، به طوری که پیاده محوری در این چهار دهه به 

شش برابر افزایش یافته است.

 ژنو: 
و  پیاده  عابران  برای  جهان  امن  شهرهای  از  یکی 
شهر  این  در  که  چرا  است،  »ژنو«  سواران  دوچرخه 
دوچرخه  مسیرهای  طراحی  و  ها  راه  پیاده  توسعه 
سواری در اولویت قرار دارد. شهروندان این شهر ترجیح 
می دهند پای پیاده یا با دوچرخه مسیرهای مورد نظر 
را طی کنند. همین موضوع در کنار گسترش شبکه 
معاینه  و   BRT و  تراموا  مانند  نقل عمومی  و  حمل 
فنی دقیق و دائم خودروها باعث شده کیفیت هوا در 

سطح بسیار خوبی باشد.

آمستردام:
است؛  جهان  محور  پیاده  شهرهای  از  هلند  پایتخت 
خیابان اصلی و چند خیابان دیگر »آمستردام« بدون 
تردد خودرو است و مردم بیشتر از دوچرخه یا تراموا 

استفاده می کنند.

 استانبول:
منطقه  در  ترکیه  »استانبول«  استقالل  خیابان 
راه خوش  پیاده  یک  و  واقع شده  اوغلو  بی  تاریخی 
شده  واقع  آن  در  طول  کیلومتر  سه  حدود  با  طرح 
موسیقی،  های  فروشگاه  ها،  بوتیک  انواع  که  است 
سینماها،  هنری،  های  گالری  ها،  فروشی  کتاب 
و  شبانه  های  کلوپ  ها،  کافه  ها،  کتابخانه  تئاترها، 
این خیابان  دارد.  فراوان، در آن وجود  رستوران های 
مهم ترین نقش و جایگاه را در اتصال مرکز تاریخی 

شهر و بخش جدید آن دارد. 

لندن:
»لندن«  در  توجه  جالب  های  محله  از  ای  مجموعه 
وجود دارد که فرصت های زیادی برای پیاده روی های 
جذاب به ارمغان می آورد. این فرصت ها شامل پیاده 
راه جوبیلی، حلقه لندن و مسیر تامس است. منطقه 
منطقه  شود،  می  گرفته  نادیده  گاهی  که  رجنت 
زدن  قدم  برای  العاده  فوق  مکانی  و  لندن  سلطنتی 
داخلی  کانال کشی  سامانه  امتداد  در  که  است، چرا 

لندن قرار دارد.

 بوستون: 
متحده  ایاالت  شهرهای  ترین  قدیمی  از  یکی  در 
شده  ساخته  جهان  بزرگ  شهرهای  پیاده  از  یکی 
شهر  در  مایل   2.5 طول  به  آزاد  مسیری  است. 
»بوستون« وجود دارد که از 16 مکان تاریخی عبور 
می کند. همچنین در محله بیکن هیل در امتداد 
این مسیر آزاد مکان های مشخصی برای قدم زدن 
ظهور  با  نیز  آمریکا  متحده  ایاالت  در  دارد.  وجود 
به حضور  روزافزون  توجه  جنبش شهرگرایی جدید، 
است؛  لمس  قابل  شهری  فضاهای  در  ها  پیاده 
گو«  دیه  »سن  و  »فلوریدا«  شهرهای  که  موضوعی 

در آن پیشگام بوده اند.
از  پس  شهر  سطح  در  خودروها  گونه  قارچ  حضور 
انقالب صنعتی مشکالت فراوانی از جمله ترافیک و 
انسان  بر  ماشین  و  کرد  ایجاد  در شهرها  را  آلودگی 
مقدم شد؛ با این حال دیری نگذشت که بسیاری از 
شهرهای دنیا از موضوع آگاه شدند و شهرسازی پیاده 
محور را جایگزین خودرومحوری کردند، موضوعی که 
از آن غفلت می شود و  ایران همچنان  در شهرهای 
ناقص  باشد،  داشته  وجود  آن  در جهت  اگر حرکتی 

و ناکارآمد است.
نوشته : مهران فرجی

پل عابر پیاده همراه با فضای کافه و رستوران

آمستردام  شهر  در   )  laurent Saint val( وال  لورانت  سنت 
)Amsterdam( یک پل همراه با فضای کافه و رستوران طراحی کرد.

این پل ترکیب جالبی از معماری مدرن است که در قرن هفدهم در میراث 
آمستردام  شد.  ثبت   )UNESCO World Heritage( یونسکو  جهانی 
پایتخت کشور هلند است و جمعیت آن تقریبا ۷۴۰ هزار نفر )معادل یک و نیم 
میلیون جمعیت بیشتر از شهرهای اطراف کشور هلند( می باشد. در حدود ۵۰۰ 
سال پیش، قرن۱۷، شهر آمستردام یکی از مراکز اقتصادی جهان شد. شهری 
نوع ساختمان سازی،  افراط در  با   )Fisherman City (»مانند »فیشرمن
معماری مدرن را در بین نمای ساختمان های تاریخی خود بوجود آورده اند؛ 

که این معماری مدرن برای توریست ها بسیار حیرت انگیز است.
کوچک بودن شهر آمستردام، و قرارگیری مکان های تاریخی این شهر در 
زمین هایی با مساحت محدود، باعث می شود که توریست ها به راحتی از 
تمامی مکان های تاریخی دیدن کنند. شاید کوچک بودن آمستردام یکی از 
دالیل مشهوریت این شهر نسبت به دیگر شهرهای معماری یا شعر و ادب 
تمامی  که  شویم  می  متوجه  بزنیم  قدم  که  آمستردام  کجای  هر  در  است. 
ساختمان ها با آجر ساخته شده اند. و علیرغم استفاده از آجر، در ساختمان های 
قدیمی خود از چوب هم استفاده می کردند. به دلیل آتش پذیر بودن چوب و 
همچنین ایجاد آتش سوزی در سال های ۱۴۲۱و۱۴۵۲ استفاده کردن از چوب 
ممنوع شده است. دانش ها و معماری استاندارد در مرکز آمستردام، باعث می 
شوند که خانه ها به سبک های مدرن و مقاومی طراحی شوند. معمار»سنت 
لورانت وال«می گوید که به دلیل عالقه ی شدید به چوب و اقتصادی بودن 

آن، ترجیح می دهم که در ساخت این پل از چوب استفاده کنم.
سازگاری  پذیری،  انعطاف  مقاومت،  قبیل:  از  هایی  خاصیت  دارای  چوب 
با دیگر مصالح و در نهایت جنبه های زیباشناختی است و به عنوان یک 
مصالح سنتی و جهانی، در چند سال اخیر به اهمیت آن در ساختمان سازی 
پی برده اند. چوب با داشتن خاصیت زیبا شناختی در اکثر ساختمان های 
شهر آمستردام استفاده می شود. در طراحی داخلی و خارجی این پل عالوه 

بر چوب از آلومینیوم و استیل هم استفاده شده است.

شهر نوظهور Bohai در پکن

توسعه شهر شامل گسترش استفاده های مختلف در فضایی به مساحت ۱۷٫۶ 
میلیون مترمربع با تأکید بر ایجاد اداره کل برای صنایع پیشرفته در حاشیه 
برنده   Merrill LLP )SOM( و   Skidmore، Owings است.   Bohai
نوآوری در شهر Bohai پکن  برای طرح جامع  بین المللی  مسابقه طراحی 
شدند که مدل جدیدی از طراحی شهری متراکم و ارتقا یافته سازگار با محیط 
زیست است. برنده مسابقه، طرحی سازگار با محیط زیست را در کنار خط آهن 
سریع السیر متمرکزمی کند. توسعه شهر شامل گسترس استفاده های مختلف 
در فضایی به مساحت ۱۷٫۶ میلیون مترمربع با تأکید بر ایجاد اداره کل برای 
صنایع پیشرفته در حاشیه Bohai است. رئیس استودیوی طراحی شهری 
شیکاگو اظهار داشت: »منطقه جدید نیرویی تازه برای راه آهن سریع السیر برای 
وصل کردن دو منطقه شهری مهم بوده و فضای شهری پایداری ایجاد خواهد 
کرد که بر تراکم فشرده در اطراف ایستگاه های حمل و نقل با حفظ کشاورزی 
و فضای سبز موجود تأکید دارد.«  یکی از شهروندان پس از برنده شدن این 
طرح اظهار داشت: » SOM یک جامعه مدنی چند عملکردی بشردوستانه 
و خانواده گرا را طراحی کرده که چهارچوب آن دوستدار محیط زیست بوده و 
افراد با استعداد را به سمت خود جذب کرده و شرکت های بین المللی و چینی 

را که در همان راه گام برمی دارند را به جلو می راند.«
عالوه بر تعیین اهداف خاص برای بهره وری از آب ، انرژی، ضایعات ، انرژی 
تجدیدپذیر و طراحی ساختمان ، طرح برنده با کمک شرکت طراحی منظر 
پارک مرکزی را با سیستم های زیست محیطی کارآمد برای فیلتر کردن و 

تصفیه آب طوفان پیش از سرازیر شدن به رودخانه ها طراحی کردند.
پروژه  »این  داد:  ادامه   SOM شرکای  از  یکی   ،  Philip J. Enquist
توسعه  ، شرکت  منطقه  دولت  با  مایل هستیم  و  دارد  زیادی  پتانسیل های 
و دیگر سهامداران برای ارتقای شهر و برآورد نیازها و خواست های مردم و 
صنعت همکاری نماییم تا این شهر جدید را برای نسل های بعدی کشور به 
یک مدل ملی تبدیل کنیم. طرح جامع شامل یک منطقه بازرگانی مرکزی 
است که در اطراف ایستگاه قطار سریع السیر و پنج منطقه مجزا به منظور 
مسکن ، تحصیل، خرید و کار بنا می شود. این طرح همچنین شامل شبکه 
حمل و نقل چند نوعه است که مجاورت شهر به فرودگاه پایتخت و فرودگاه 

جدید در جنوب پکن مثال برجسته آن است.

یک تجربه جهانی
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یک تجربه شهری

نگاه

کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار – دبی
 پس از برگزاری سه دوره قبلی کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار و استقبال بی نظیر دانشجویان و اساتید داخلی 
و خارجی از این کنفرانس به اطالع پژوهشگران گرامی می رساند چهارمین دوره این کنفرانس در اسفند ماه ۹۶ و در شهر دبی 

http://camuconf.com/fa .برگزار خواهد شد .برای کسب اطالعات بیشتر به این نشانی مراجعه فرمایید

تهیه و ترجمه: مهسا جعفری زاده
نقلیه  راه ها، حذف وسایل  پیاده  تعریف  ترین  ساده 
پیاده  اهمیت  از خیابان های شهر است.  زا  ترافیک 
بیشتر شدن  به علت  پیشرفته  در کشورهای  ها  راه 
دسترسی به وسایط نقلیه در شهر ها، رو به افزایش 
در  ها  راه  پیاده  از  استفاده  نتیجه  در  و  باشد  می 
فضاهای شهری روند نزولی به خود خواهد گرفت. 
طی انقالب شهرنشینی، در قرن اخیر سطح رضایت 
از زندگی، مهاجرت از روستاها به شهرها و جمعیت 
نتیجه  در  و  است  کرده  پیدا  افزایش  بسیار  شهرها 
عواقبی مانند ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و 
... را در پی خواهد داشت. در این میان، پیاده راه ها 
می توانند به عنوان فضایی سالم، ایمن و سازگار با 

خصوصیات شهروندان ایفای نقش کنند. 

اهداف پیاده راه ها:
- ایجاد امنیت و بهبود تحرک در افراد پیاده

- کاهش آلودگی صوتی و آلودگی های محیط زیستی
- ترویج پیاده روی به عنوان راهکاری موثر و مفید 

به جای استفاده از وسایل نقلیه دودزا
فرهنگی  های  فعالیت  جهت  فضایی  شدن  مهیا   -

و اجتماعی
- بهبود رشد اقتصادی

مزایای وجود پیاده راه ها در معابر شهری:
مزیت های احداث پیاده راه ها را می توان در 3 گروه 

طبقه بندی کرد:
از  استفاده  با کم  شدن  اثرات زیست محیطی:   -۱
وسایل نقلیه موتوری، آلودگی صوتی و آلودگی هوا 
به طور چشمگیری کاهش پیدا می کند. همچنین با 
ترغیب افراد به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 
مانند اتوبوس، مترو و ... ، حجم ترافیک در ساعات 
خاصی از شهر به شدت کاهش می یابد. به عالوه، 
فضایی   ، راه  پیاده  برای  فضایی  گرفتن  نظر  در  با 
اضافی  فضاهای  و  شهری  مبلمان  قراردادن  برای 

درختکاری نیز ایجاد خواهد شد. 
۲- اثرات اقتصادی: یکی از مهمترین اثرات اقتصادی 
وجود پیاده راه ها، ایجاد زمانی است که شهروندان 
ها  فعالیت  این  کنند.  می  مغازه-ها  از  خرید  صرف 
نه تنها برای فرد سرگرم کننده و مفرح است بلکه 
نیز کمک قابل توجهی می  اقتصاد شهری  به رشد 
تراکم  از  شده  ایجاد  های  آلودگی  همچنین،  کند. 
باالی وسایل نقلیه دودزا، نه تنها سبب بیماری های 
مختلف و افزایش هزینه های درمان خواهد شد بلکه 
به افزایش استفاده از بنزین نیز دامن خواهد زد که 
خود به خود ضرر اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

3- اثرات اجتماعی: مهمترین مزیت اجتماعی پیاده 
راه ها، ترویج پیاده روی به عنوان روشی از حمل و 
نقل است. پیاده راه ها، فرد پیاده را ترغیب به پیاده 
نتیجه  در  و  کند  می  بدنی  فعالیت  داشتن  و  روی 
 .... و  عروقی  و  قلبی  های  بیماری  وزن،  اضافه  از 

جلوگیری خواهد شد.

در ادامه ۵ کشور که دارای پیاده راه  هستند را توضیح 
خواهیم داد:

1- ایتالیا: 

بسیاری از شهرهای کشور ایتالیا با مسائلی همچون 
ترافیک شهری و آلودگی هوا مواجه هستند. با وجود 
گروه »شهرهای  به  این کشور  هایی،  چنین چالش 
بدون ماشین« پیوست و به عالوه بسیاری از شهرها 
به برنامه »یک روز بدون ماشین من« ادغام شدند. 
بنابراین مسئوالن کشور ایتالیا با احداث »جزایر پیاده 
روی« به کاهش ترافیک کمک قابل توجهی کردند. 
البته اصلی ترین علت ایجاد چنین فضاهایی حفاظت 

از مراکر تاریخی از آلودگی هوا بود.     

2- آلمان: 
آلمان یکی از نخستین کشورهایی است که ایده پیاده 

پدیده  این  پشت  اصلی  دلیل   ۲ کرد.  عنوان  را  راه  
بود. ابتدا، بعد از جنگ جهانی دوم، به طراحان شهری 
فرصت تفکری دوباره در مورد نقش و عملکرد مراکز 
شهر داده شد. دوماً، خیابان های باریک پس از احداث 
نقلیه  وسایط  از  استفاده  در  جدید  بزرگ  های  جاده 
موتوری کمتر مورد اهمیت بودند. در اواخر سال ۱۹۴۰ 
میالدی نسل جدیدی از پیاده راه ها با هدف مدیریت 
ترافیک مرکز شهر و ممانعت از تجارت احداث شدند. 

نسل بعدی پیاده راه ها بین سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ 
میالدی با هدف ایجاد فضایی مناسب برای تعامالت 

اجتماعی بنا نهاده شد. 

3- سوئد:
 ایده پیاده راه  در ذهن سوئدی ها زمانی ایجاد شد 
که شهروندان نگران اثر رشد ترافیک بر امنیت افراد 
طراحی  بودند.  تاریخی  مراکز  و  محیطزیست  پیاده، 
برای  فضایی  ایجاد  به  کمک  سبب  ها  راه  پیاده 
مالقات افراد با هم و حفظ فرهنگ سنتی آنها خواهد 
بود. با در نظر گرفتن این مطلب که سوئدی  ها از 
سردمداران ایده پیاده راه  بودند، دوچرخه نیز بسیار 
با  دوچرخه  بنابراین  گرفت.  می  قرار  استفاده  مورد 
جسمی،  سالمت  افزایش  همچون  مزایایی  داشتن 
دوستار محیط زیست و ... تبدیل به وسیله حمل و 

نقل محبوب در بین عموم مردم شد. 

4- نروژ: 
در کشور نروژ احداث پیاده راه  در خیابانی که مجهز 
به مراکز خرید است سبب کاهش تصادفات شد. این 
در حالی است که ۸۲ درصد از تصادفات آن خیابان را 

در طول سال کاهش داد. 

5- انگلستان:
به  مجهز  های  راه  پیاده   ،۱۹۲3 سال  اوایل  در   
و  بین سال های ۱۹3۰  احداث شدند.  ها  فروشگاه 
احداث  بازی«  های  »کوچه  نام  به  فضایی   ۱۹۶۰
با منع ورود هر گونه  از شهرها  شدند که در برخی 
وسیله نقلیه دودزا در برخی روزهای خاص فضایی را 

جهت بازی کودکان به وجود آورد. 

برخی استانداردها و راهنما در طراحی 
فضای پیاده راه :

در شهرهای باستانی و تاریخی، پیاده راه  در اولویت 
نقلیه موتوری،  افزایش وسایط  از  اما پس  می باشد. 
معابر شهری  و  شد  اولویت حذف  این  از  راه   پیاده 
تبدیل به فضاهای نامناسب محیطی برای پیاده روی 
که  است  این  گرفت  نظر  در  باید  که  ای  نکته  شد. 
فواصل مناسب شهری می بایست رعایت شود. برای 
مثال مدت زمان مناسب برای دسترسی به پارکینگ 
و  مراکز خرید  دقیقه،  روی حداکثر ۵  پیاده  زمین  و 
ایستگاه اتوبوس حداکثر ۷ دقیقه، فاصله تا مهدکودک، 
مدارس ابتدایی و مراکز درمانی ۱۵ دقیقه می باشد. 
مسئله دیگر، سنگ فرش بودن پیاده راه  می باشد. 
عرض پیاده راه ها و نوع سنگ فرش می بایست به 
طریقی باشد که برای سالخوردگان و کودکان نیز قابل 
استفاده باشد. در طراحی پیاده راه ها، اختصاص دادن 
مبلمان  نصب  و  استراحت شهروندان  فضایی جهت 
می  نهایت  در  باشد.  می  توجه  خور  در  نیز  شهری 
توان بیان کرد که هسته مرکزی فضاهای شهری می 

بایست مجهز به پیاده راه  باشد.  

روایت
 تصویر

 

اسلو نروژ
برایس بانس استرالیا

جزر اسپانیا استکهلم سوئد
واشنگتن آمریکا

پیاده راه ها، بزرگترین ضرورت در طراحی شهری پایدار

بیشتر  علت  به  پیشرفته  کشورهای  در  ها  راه  پیاده  اهمیت 
افزایش  به  رو  ها،  شهر  در  نقلیه  وسایط  به  دسترسی  شدن 
می باشدپیاده راه ها می توانند به عنوان فضایی سالم، ایمن و 

سازگار با خصوصیات شهروندان ایفای نقش کنند

زیبا ترین
 پیاده رو های جهان 
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تازه های  ترافیک

تازه های ترافیک

نیازمند ساخت ۵ هزار کیلومتر آزاد راه هستیم
معاون ساخت آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: نیازمند ساخت ۵ هزار کیلومتر آزاد 
راه جدید هستیم درعین حال باید با اصالح مدیریت هزینه تمام شده آزاد راه پایین بیاید.
هزینه های آزاد راه در حال حاضر از محل عوارضی و برخی تاسیسات جانبی تامین می شود 

 دبیر سرویس: لیال صفی خانی
ترا فیک

خبرآشنایی با قوانین

چین اولین بزرگراه با کفپوش سلول های خورشیدی 
را افتتاح کرد

اولین بزرگراه خورشیدی چین می تواند زیر نور خورشید، برق تولید کند و 
خودرو هایی الکتریکی در حال عبور را شارژ کند. این بزرگراه دو کیلومتری 
در شهر جینان قرار دارد و می تواند خودرو های برقی در حین گذر از روی 

سطح خود را شارژ کند.
این بزرگراه دو طرفه می تواند دمای خود را باال ببرد تا در هوای زیر صفر 
درجه، برف نشسته شده روی سطح خود را آب کند تا مسیر برای رانندگان 
ایمن تر شود. نل های خورشیدی به کار رفته در این بزرگراه قابلیت تحمل وزن 
باالی خودرو ها را دارند و از اصطکاک باالیی نیز برخوردارند. وقتی که این 
بزرگراه کامل شود به شبکه برق متصل خواهد شد تا برق شهر را تامین کند.

این جاده خورشیدی ۱۸۰ مگاوات بر ساعت برق تولید می کند که برای تامین 
برق چراغ های برق خیابان کافی است. این برق صرف روشنایی بزرگراه و 
تامین برق عالئم رانندگی شده و مازاد آن به خانه های مجاور منتقل می شود.

اولین معامله حمل و نقل گندم با ارزهای مجازی 
بین روسیه و ترکیه انجام شد

ابرقدرت ها ماه گذشته برای  با ورود ارزهای دیجیتالی به چرخه معامالت 
نخستین بار معامله انتقال گندم از روسیه به ترکیه توسط بیت کوین انجام 
کوین  بیت  از  استفاده  با  تنها  گندم  تن   3۰۰۰ میزان  معامله  این  در  شد. 
تجارت  به  ورود  حال  در  دیجیتالی  ارزهای  اساس  این  بر  شد.  خریداری 

کاالهای غذایی هستند.
بود،  معامله  این  از طرفین  یکی  که  فاندیشن«  شیپینگ  پرایم   « موسسه 
اعالم کرد نخستین قرارداد حمل بار که به وسیله بیت کوین پرداخت شد، 
ماه گذشته اجرایی شد و یک کشتی حامل گندم از روسیه، این محموله را به 
ترکیه برد. این محموله بخشی از راه اندازی آزمایشی پرداخت محموله های 

فله ای با استفاده از تکنولوژی پرداخت بالک چین بوده است.
به  آن  تبدیل  و  پرداخت ها  سریع  پردازش  امکان  دیجیتالی  تکنولوژی  این 
ارزهای دیجیتالی و بالعکس را فراهم می کند ؛ این شرکت همچنین در اندیشه 
ایجاد ارز دیجیتال مخصوص به خود وتوسعه سیستم پرداخت فرامرزی است 
که بسیار آسان تر و سریع تر از سیستم های پرداخت موجود کنونی است، این  

اولین قرارداد حمل باری است که به کمک ارزهای دیجیتالی انجام می شود.
 

۱۰ سال تا پرواز خودروها در آسمان آمریکا

مدیر عامل Uber پیش بینی کرده است که آسمان ایاالت متحده آمریکا تا 
۱۰ سال دیگر مجهز به خودروهای پرنده خواهد شد. به زودی شاهد پرواز 
ماشینهای پرنده در آسمان های داالس و تگزاس خواهیم بود، این اتفاق 

حداکثر تا سقف ۱۰ سال آینده به وقوع می پیوندد.
شرکت Uber سال گذشته با ناسا در زمینه ارائه مفهوم جدیدی از ترافیک 
توسعه  حال  در  و  است  داشته  همکاری  هوایی  ترافیک  تسهیل  برای 
زیرساخت هایی برای حمل و نقل هوایی و ایجاد مسیرهای امن برای این 
امر است. برنامه پیش رو این کمپانی که UberAir لقب گرفته است به 
افراد این امکان را می دهد که با فشار تنها یک دکمه پروازی سریع را در 
شهر تجربه کنند. در مورد حمل و نقل زمینی نیز Uber می تواند با ارائه 
وسایل نقلیه الکتریکی به مسئله ترافیک شهرهای با جمعیت متمرکز کمک 
آلمان  از  دیگری  در شهرهای  را  خود  دارد خدمات  قصد  کمپانی  کند.این 

گسترش دهد و نیز برای ارائه خدمات در لندن خیز برداشته است.

خرید، توسعه و بهبود تجهیزات نظارتی و زیرساختهای 
ارتباطی ،کنترل سرعت و ثبت تخلفات راهنمایی

این  ترافیک  مدیریت  و  کنترل  مرکز  اهواز:  شهرداری  سایت  گزارش  به 
و  ترافیکی  پرخطر  رفتارهای  بر  نظارت  و  ایمنی  افزایش  با هدف  معاونت 
به توسعه  اقدام  امنیتی شهروندان محترم،  امکان کنترل مسایل  همچنین 
ارتباطی، کنترل سرعت و ثبت  و بهبود تجهیزات نظارتی و زیرساختهای 

تخلفات راهنمایی کرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک اظهار کرد: این معاونت در راستای افزایش 
تعداد دوربینهای نظارتی و ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی و به منظور 
بهبود عملکرد سیستم آرشیو اطالعات و افزایش سرعت پردازش تصاویر 
اقدام به بروزرسانی و نوسازی زیرساخت ذخیره سازی و شبکه ارتباطی مرکز 

مانیتورینگ شهرداری کرد. 
لویمی گفت : عملیات تعویض دوربین های نظارتی فرسوده با سری جدید 
دوربینها اجرا شد که باعث بهبود کیفیت تصویربرداری، چرخش تصاویر، زوم 
باالتر و بهبود سایر امکانات در کاربردهای ترافیکی شده است.  وی اضافه 
کرد: شبکه ارتباطی مرکز مانیتورینگ این معاونت بهبود و توسعه یافت که 

افزایش سرعت ارسال تصاویر به مرکز پلیس راهور را به همراه داشته است.

اصالح هندسی و نصب چراغ فرمان در 
تقاطع بوستان و بلوار کارگر شرقی 

)گیت بوستان(

معاون  از  نقل  به  اهواز  سایت شهرداری  گزارش  به 
حمل و نقل و ترافیک به منظور روان سازی ترافیک 
های  گره  بازگشایی  و  حوادث  بروز  از  جلوگیری  و 
کارگر  بلوار  و  بوستان  تقاطع  محدوده  در  ترافیکی 
شرقی، عملیات اجرایی اصالح هندسی این محدوده 

آغاز گردید. 
انجام عملیات  از  این خصوص گفت پس  لویمی در 
و  بوستان  تقاطع  مذکور،  محدوده  هندسی  اصالح 
کنترل می  فرمان  با نصب چراغ  کارگر شرقی  بلوار 
این محدوده یک دوربرگردان در  شود. همچنین در 
ضلع غربی میدان جهت تأمین حرکت شرق به شرق 
روان  و  بهبود  باعث  آن  اجرای  که  احداث می شود 
سازی ترافیک آن محدوده می شود. شایان ذکر است 
پروژه های اصالح هندسی، سازمان عمران  مجری 

شهری شهرداری اهواز است.

اصالح هندسی دوربرگردان چنیبه و 
دسترسی های پارک مالیات

معاون  از  نقل  به  اهواز  سایت شهرداری  گزارش  به 
و  عبور  بهبود  منظور  به  ترافیک  و  نقل  و  حمل 
ایمن سازی معابر، اصالح هندسی و اجرای  مرور و 
ششم  پل  محدوده  غربی  ساحلی  جاده  دوربرگردان 
واقع در منطقه چهار  مالیات(  )پارک  پارک قوری  تا 

شهرداری آغاز شد.
دهنه  یک  شامل  که  طرح  این  کرد  اظهار  لویمی 
و  کندرو  به  تندرو  های  دسترسی  و  دوربرگردان 
و  چنیبه  ساکنین  ایمنی  جهت  باشد؛  می  برعکس 
همچنین حرکت ها و چرخش ها در محدوده پارک 

مالیات در حال اجرا است.

برگزاری کارگاه آموزشی ترافیک در 
مدرسه دخترانه گلچهره

معاون  از  نقل  به  اهواز  سایت شهرداری  گزارش  به 
حمل و نقل و ترافیک  براساس برنامه زمان بندی 
مدرسه  در  ترافیکی  اصول  آموزشی  کارگاه  شده 

دخترانه گلچهره برگزار شد.
لویمی گفت: در این کارگاه آموزشی، 9۰ دانش آموز 
به منظور ارتقا فرهنگ ترافیک با آموزش ایمنی راه، 
عابر  گذرگاه  خیابان،  مانند  ترافیکی  مهم  های  واژه 
آشنا  غیره  و  ترافیک  موتوری،  نقلیه  وسیله  پیاده، 

شدند.
لویمی افزود : در این کارگاه ها کارشناسان عالوه بر 
آموزش قوانین عبورو مرور ایمن و استفاده صحیح از 
پل های هوایی، در خصوص سیستم های هوشمند 
و تجهیزات ترافیکی مطالبی را به زبان ساده و گویا 

برای دانش آموزان توضیح می دهند.

جانمایی پارک آموزشی ترافیک 

از  نقل  به  و  اهواز  شهرداری  سایت  گزارش  به 
از  میدانی  بازدید   : ترافیک  و  ونقل  حمل  معاون 
با  شهرداری   4 منطقه  محدوده  در  مالیات  پارک 
حضور مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز و 
هیئت همراه انجام شد. لویمی گفت: جانمایی پارک 
فرهنگ  منظور  به  آن  اجرای  ضرورت  و  ترافیک 
نونهاالن  برای  ترافیک  فرهنگ  آموزش  و  سازی 

و نوجوانان سطح شهر می باشد.
کرد:  خاطرنشان  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
شناسایی محل مناسب برای احداث پارک ترافیک با 
رعایت شاخص ها و معیارهای آن از جمله دسترسی 
آسان به پارک ترافیک ، ایجاد انگیزه های الزم برای 
حضور کودکان و نوجوانان ، قرار گرفتن در مجاورت 
یا بخشی از فضای یک پارک بازی و غیره از نکات 
ترافیک  پارک  احداث  برای  باید  که  است  مهمی 

رعایت شود.

در جهان امروز حوادث رانندگی یکی از 3 علت اصلی 
مرگ و میر انسان ها به حساب می آید. بر اساس 
بستن  کشورها  تمام  در  شده  انجام  های  بررسی 
از  پیشگیری  در  را  نقش  ترین  مهم  ایمنی  کمربند 
صدمات و مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی دارد. 
پژوهش ها نشان مي دهد، کمربند ایمني از ۵۰ درصد 
ارائه  آمارهای  تصادف مي کاهد.  در هنگام  جراحات 
شده از سوی پلیس راهور نشان می دهد ۱6درصد 
جریمه ها طي 3 ماه گذشته مربوط به نبستن کمربند 
تعطیلي  و  تابستان  فصل  شروع  با  است.   ایمني 
مدارس، سفرهاي تابستاني آغاز مي شود و هموطنان 
از این فرصت 3 ماهه براي مسافرت و سفر به نقاط 

مختلف کشورنهایت استفاده را مي برند. 
سفر در پیشینه تاریخي ایرانیان جایگاه ویژه اي دارد 
و در دین مبین اسالم نیز بر سفر تأکید شده است. 
اما این شوق سفر در ایرانیان خاطرات تلخي را نیز به 
همراه دارد. تصادفات رانندگي و مرگ و میر ناشي از 
آن، باعث شده تا خاطره تلخ تصادف در ذهن مسافران 
نقل  به  ناجا  فرمانده  گفته جانشین  به  تداعي شود.  
از تصادفات  ایسنا تعداد متوفیان ناشی  از خبرگزاری 

رانندگی در سال گذشته،2۰ هزار نفر بوده است.
احترام به قوانین و رعایت قوانین راهنمایي و رانندگي 
هموطنان  سفر  مي تواند  که  است  اقداماتي  از  یکي 
شده  آغاز  تابستاني  مسافرت هاي  کند.  شیرین تر  را 
اما مسافران و رانندگان خودروها باید بستن کمربند 
سالمت  ایمني  کمربند  بگیرند.  جدي  را  ایمني 
درصد   ۵۰ رانندگي  حوادث  در  را  خودرو  سرنشینان 
افزایش مي دهد.  استفاده از کمربند ایمني در سفرها 
همواره مورد تأکید پلیس راهور است و در سفرهاي 
تابستاني با نبستن کمربند ایمني برخورد خواهد کرد. 
رانندگي کشور     و  راهنمایي  پلیس  جانشین  گفته  به 
)به نقل از سایت www.ttic.ir( ، در 3 ماهه گذشته 
نبستن کمربند ایمني بیشترین جریمه هاي صادره در 
کشور را به خود اختصاص داده، ۱6 درصد جریمه ها 
ایمني  کمربند  نبستن  به  مربوط  گذشته  ماه   3 طي 
در شهرهاي کوچک صادر  بیشتر جریمه ها  و  است 

شده است. 

امنیت 100 درصدي
 با استفاده از کمربند ایمني 

رخدادهاي  فرآیند  که  ترافیکي  مسائل  پژوهشگران 
رانندگي را در سراسر جهان مطالعه مي کنند، معتقدند 
که هر راننده در طول ۱.3 میلیون کیلومتر رانندگي به 
طور متوسط یک بار تصادف مي کند. به موجب این 
پژوهش، رانندگاني که پیوسته از کمربند ایمني استفاده 
مي کنند، مسافت بروز هر یک از حوادث رانندگي را تا 

2.6 میلیون کیلومتر طوالني تر مي کنند. 
به زبان ساده تر، کساني که از کمربند ایمني استفاده 
مي کنند امنیت خود را نسبت به دیگران تا ۱۰۰ درصد 
افزایش مي دهند. بررسي هاي آماري نشان مي دهد در 

حوادث رانندگي جمجمه رانندگان و 
تن  4۰درصد،  خودروها  سرنشینان 

بازوها  درصد،  بدن 3۰  و 
درصد   ۱۵ پاهایشان  و 

آسیب پذیر است. 
ایمني  کمربند   بستن 
افزایش  بر  عالوه 
سرنشینان،  ایمني 
آمارها  کاهش  در 
گذاشته،  تأثیر  نیز 
راه کشور  پلیس  آمار 
کاهش  از  نشان 

و  جراحات  درصدي   2۸
از  ناشي  مغزي  ضربه هاي 

کمربند  از  استفاده  با  رانندگي  حوادث 
ایمني دارد. 

 6۵درصد کساني که از کمربند ایمني 
استفاده نكرده اند، آسیب هاي جدي دیده اند 
پژوهشگران معتقدند 6۵ درصد کساني که از کمربند 
ایمني استفاده نکرده اند، آسیب هاي جدي دیده اند و 
ایمني  از کمربند  استفاده کنندگان  از  تنها 3۵ درصد 

دچار جراحات خفیف شده اند. 
بر اساس همین بررسي ها، 74 درصد سرنشینان که 
در کنار راننده مي نشینند در حوادث رانندگي به شدت 

مجروح مي شوند. این آمار براي استفاده کنندگان از 
بیان  خفیف تر  جراحات  با  درصد   44 ایمني،  کمربند 

شده است. 

استفاده از کمربند ایمنی 
برای سرنشینان عقب خودرو

قانون بستن کمر بند ایمنی برای سرنشینان صندلی 
اما  نیست  اجباری  کشورها  از  بسیاری  در  عقب 
بسیاری ازدولت ها می کوشند تا استفاده از کمربند 
ایمنی را برای سرنشینان صندلی عقب خودرو اجباری 
کنند. طبق  قانون جدید راهنمایی و رانندگی کشور 
بستن کمربند ایمنی برای تمام سرنشینان خودروها 
الزامی  بیرون شهر  جاده های  در 
راه  پلیس  رییس  گفته  به  است. 
استفاده  خوزستان  استان 
برای  ایمنی  کمربند  از 
صندلی  سرنشینان 
خودرو  عقب  های 
ساالنه از مرگ ۱76 
نفر معادل 29 درصد 
شدن  مجروح  و 
استان  در  نفر   424
کند.  می  جلوگیری 
آمارها نشان می دهد 
29 درصد عوامل مرگ 
رانندگی  تصادفات  در 
به  درصد   33 و  سر  به  ضربه 
عمده  بخش  است،  بوده  متعدد  ها  شکستگی  دلیل 
ای از این افراد سرنشینان عقب خودرو بوده اند که از 

کمربند ایمنی استفاده نکرده اند. 
یادآوری این نکته مهم است که بستن کمربند ایمنی 
در  ،بلکه  است  مؤثر  فرد  در حفظ جان خود  تنها  نه 
تأثیر  نیز  جلو  صندلی  سرنشینان  به  ضربه  کاهش 
بسزایی دارد. به مثال زیر که بر مفاهیم علمی استوار 
است توجه کنید:فردی با وزن ۵۰ کیلو گرم در صندلی 
عقب خودرویی نشسته و کمربند ایمنی خودرا نبسته 
است.اگر این خودرو در حالیکه با سرعت ۵۰ کیلومتر 

بر ساعت در حرکت است تصادف کند از سوی مسافر 
بر  تن(   3( کیلوگرم   3۰۰۰ معادل  نیرویی  مذکور 
مسافری که در صندلی جلو نشسته است وارد می شود.
بنابراین نبستن کمربند ایمنی در صندلی عقب نیز می 
تواند جان سرنشین صندلی جلو را به مخاطره بیندازد.

براساس تحقیقات صورت گرفته از سوی کارشناسان، 
اگر استفاده از کمربند در صندلی های عقب همه گیر 
کاهش  نفر  هزار  سه  تا  ساالنه  جاده ای  تلفات  شود 

می یابد.
کمربند ایمني از۵0 درصد ضایعات

 در هنگام تصادف مي کاهد 
از بررسي  آمارهاي فوق، این نتیجه به دست مي آید 
که کمربند ایمني، ایمني و سالمت سرنشینان خودرو 
افزایش مي دهد و  را در حوادث رانندگي ۵۰ درصد 
تصادف  هنگام  در  ضایعات  ۵۰درصد  از  مقابل  در 
ایمني  ۱۰۰درصد  با  وسیله اي  عنوان  به  و  مي کاهد 

در خودرو تعبیه شده است. 
یکي از نکاتي که همواره در سفرها به آن تأکید شده، 
بستن کمربند ایمني است. بستن کمربند ایمني، حتي 
براي مسیرهاي کوتاه ضروري است. کمربند ایمني 
از جمله وسایلي است که در حوادث رانندگي از شدت 

صدمات جسماني به سرنشینان اتومبیل مي کاهد. 
بیشترین  رانندگي  حوادث  در   ، داده  نشان  تحقیقات 
مي شود.  وارد  رانندگان  تنه  باالي  و  سر  به  صدمات 
کمربند ایمني ثابت نگه داشتن راننده و سرنشین روي 
و  سرنشین ها  یا  راننده  شدن  پرتاب  از  مانع  صندلي 
برخورد سر آنها با شیشه جلو یا فرمان اتومبیل مي شود. 
زیاد  بود  مراقب  باید  ایمني  کمربند  بستن  هنگام 
شل و سفت نباشد تا در حین رانندگي آزادي عمل 
باید  هم  کمربند  قالب  به  نشود.  سلب  راننده  از 
بر  حادثه  وقوع  هنگام  است  ممکن  زیرا  کرد  توجه 
به  و موجب صدمه  گیرد  قرار  بدن  از  روي قسمتي 
استخوان ها شود. در ضمن، باز و بسته شدن قالب 
باید به گونه اي باشد که هنگام حادثه، راننده بتواند 

به آساني آن را باز کند.
 گرد آوری : معصومه شکرالهی                                                                                                                
مسئول امور آموزش و فرهنگ ترافیک

افزایش حجم ترافیک در راه های چهار خطه جدا نشده 
ها  راه  این  در  ایمنی  و  موجب کاهش سطح سرویس 
شده است بطوریکه تمایل مردم به استفاده از این راه 
ها و یا زندگی و معیشت در مجاورت این مسیرها بسیار 
کاهش یافته است. از دیگر مشکالت این راه ها کمبود 
پیاده رو، یکی بودن مسیر دوچرخه با سایر وسایل نقلیه 
این راستا و  از عرض خیابان است. در  و عبور مشکل 
عنون  به  روشی  ساکنین  رضایتمندی  افزایش  بمنظور 
رژیم جاده ای ) Road diet ( ابداع شد. رژیم جاده 
فضای  ساماندهی  و  حرکتی  خطوط  برخی  حذف  ای 
نقل است  و  استفاده سایر مدهای حمل  خیابان جهت 
در واقع می توان گفت رژیم جاده ای یک روش فنی 
به  که  است  ترافیک  و  نقل  و  حمل  ریزی  برنامه  در 
موجب آن تعداد خطوط سفر و عرض موثر مسیر جهت 
دستیابی به پیشرفت های سیستماتیک کاهش می یابد. 
انواع مدهای حمل  برای  تغییرات مزایای بسیاری  این 
و نقل دارد که موتور سواران، عابرین پیاده و دوچرخه 
ترین  معمول  از  یکی  هستند.  دسته  این  جزو  سوارن 
خیابان  در  ایمنی  افزایش  ای  جاده  رژیم  کاربردهای 
است.  برگشت مجزا  و  رفت  با مسیر  های چهار خطه 
به جای دو خط حرکتی در هر جهت و  این حالت  در 
در نظر گرفتن چهار خط، با حذف یک خط حرکت در 
هر جهت، خیابان تبدیل به یکه مسیر دوخطه همراه با 
گردد.  می  چب  به  گردش  جهت  خطه  دو  مسیر  یک 
اضافه عرض خیابان را می توان بعنوان مسیر دوچرخه، 
مسیر عابر پیاده، پارکینگ حاشیه ای و یا فضای سبز 

در نظر گرفت. 

 اثرات رژیم جاده ای بر ترافیک
مطالعات انجام شده نشان می دهد تاثیر رژیم جاده ای بر 
بهبود جابجایی و فضای اطراف راه ها را می توان در 3 

بخش کلی بررسی کرد :
۱. ایمنی عبور و مرور وسایل نقلیه، عابرین و دوچرخه سواران

2. بهبود عملکردی جریان ترافیک
3. بهبود فضای سبز و استفاده بهینه از زمین و توسعه 

اقتصادی و اجتماعی زمین ها و کاربری های مجاور

1- تاثیر رژیم جاده ای بر ایمنی
حجم  و  سرعت  بیشترین  دانیم  می  که  همانطور 
ترافیک در راههای چهار خطه و بیشتر می باشند چرا 
موجب  معبر  بودن  عریض  و  زیاد  های  وجود خط  که 
این  و  گردد  می  سرعت  افزایش  به  رانندگان  ترغیب 
افزایش سرعت  موجب کاهش ایمنی و افزایش احتمال 
تصادفات خواهد شد. با اعمال رژیم جاده ای و کاهش 
تعداد خطوط حرکتی و عرض مسیر سرعت وسایل نقلیه 
کاهش یافته و به تبع آن احتمال برخورد و تصادف نیز 
کم می شود. مطالعات انجام شده در مسیرهای مختلف 
درایاالت متحده نشان دهنده این موضوع است که با 
را  سرعت  درصد   ۱۵ تا   ۱۰ توان  می  ای  جاده  رژیم 
کاهش دادو تا 7۵% تخلفات عبور با سرعت غیر مجاز 
را کم نمود.همچنین با کاهش عرض، حرکات مارپیچ و 
زیگزاگ وسایل نقلیه نیز کمتر می شود و این موضوع 

باعث می شود جریان ترافیک روانتر باشد. 
به  توان  می  ایمنی  بر  ای  جاده  رژیم  دیگر  اثرات  از 
عرض  کاهش  کرد.  اشاره  عابرین  ایمنی  بر  آن  تاثیر 
عابرین  به  حرکت  مسیر  یک  اختصاص  و  رو  سواره 
حرکتی  مسیر  کاهش  همچنین  و  سواران  دوچرخه  و 
احتمال  کاهش  باعث  همگی  معبر  عرض  از  عابرین 
برخورد با وسایل نقلیه می شود. از جمله تاثیرات دیگر 
برخورد  نقاط  کاهش  ایمنی  زمینه  در  ای  جاده  رژیم 
در تقاطع ها است. همانطور که می دانیم، در شرایط 
راه  از یک چهار  نقلیه  وسیله  عبور یک  برای  معمول 
که راه های اصلی مسیر دارای چهار خط و راه های 
فرعی تنها دو خط می باشد، هشت نقطه برخورد وجود 
برخورد  نقاط  تعداد  ای  جاده  رژیم  اجرای  با  اما  دارد 
حذف  به  توجه  با  همچنین  یابد.  می  تقلیل  نصف  به 
برخی از مسیر های حرکتی در این روش و اختصاص 
و  ها  تقاطع  در  دید  فضای  گردشی،  حرکات  به  آن 
ایمنی  درنتیجه  و  یابد  می  افزایش  ها  دوربررگردان 

وسایل نقلیه ارتقا می یابد.

 2- بهبود عملكرد جریان ترافیک
  همانطور که اشاره شد، کاهش عرض و تعداد خطوط 
حرکتی وسایل نقلیه در رژیم جاده ای موجب می شود 
که حرکات مانوری وسایل نقلیه به شدت کاهش یابد 
و وسایل نقلیه در خطوط مشخص شده حرکت نمایند. 
این موضوع علیرغم اینکه گاهی اوقات موجب کاهش 
سازی  روان  به  توجه  با  ولی  شود  می  مسیر  ظرفیت 
جریان ترافیک تاثیر بسیار مطلوبی بر تردد وسایل نقلیه 
داشته است. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد نه 
تنها  تغییری در حجم ترافیک بوجود نیامده است بلکه 
رژیم جاده ای باعث عملکرد مناسب ترافیک و بهبود 

جابجایی شده است.

3- بهبود فضای سبز و استفاده
 بهتر از زمین

با کاهش عرض معابر و اختصاص عرض حذف شده به 
فضای سبز و فضای عابرین پیاده مسلماً سرانه فضای سبز 
معابر بیشتر شده و عالوه بر زیبایی منظر، تاثیراتی چون 
کاهش آلودگی های صوتی و آلودگی های ناشی از سوخت 
مواد سوختی در وسایل نقلیه می شود. همچنین با کاهش 
سرعت، افزایش ایمنی و فراهم سازی شرایط مساعد عبور 
عابرین و بهبود زیبایی منظر، تمایل به سکونت و کسب و 
کار در مجاورت این راه ها افزایش یافته و موجب رشد 
اقتصادی و اجتماعی محالت مجاور این مسیرها می گردد.
مطالعات نشان می دهد رژیم جاده ای موجب توسعه 
رشد  بیشتر،  سرعت  با  مشاغل  نوسازی  و  مجدد 
عرض  از  آسان  مشاغل،عبور  این  مجاوران  اقتصادی 
ایمنی در خیابان می شود بطوریکه  خیابان و احساس 
 ۸۰ مناطق  این  اهالی  از  آمده  بعمل  نظرسنجی  طبق 
درصد اهالی عملکرد این اقدام را بسیار مطلوب دانسته 

و اثرات آن را بر زندگی خود مثبت اعالم نموده اند. 
گرد آورنده :معصومه شکرالهی 

مسئول امورآموزش و فرهنگ ترافیک

تاثیر کمربند ایمنی بر کاهش حوادث رانندگی

رژیم جاده ای  راهکاری جهت بهبود ترافیک

اصالحیه 
نویسنده ی مقاله ی بررسی عملكرد و سطح سرویس 
تقاطعات هوشمند در شماره ی پیش آقای علی اصغر 

اخالصی نیا است که نام ایشان از قلم افتاده بود.

شورای  ترافیک  و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس 
پروژه  زنی  کلنگ  آیین  در  اهواز  شهر  اسالمی 
تقاطع غیرهمسطح مسیر پل ششم و خیابان  های 

به  اشاره  با  بازآفرینی شهری  ملی  و طرح  امام)ره( 
افزایش تراکم جمعیت در شهر اهواز به عنوان یکی 
از کالنشهرهای کشور گفت: با توجه به روند رو به 
ُرشد جمعیت در شهر اهواز باید برای حل مشکالت 

ترافیکی آن اقداماِت سازنده ای صورت پذیرد.
دو  حاضر  حال  در  گفت:  عمیر  کعب  عبدالرحیم 
شریان ترافیکی اصلی در شرق و غرب اهواز وجود 

مسیرها  این  در  اختاللی  هردلیلی   به  اگر  که  دارد 
شد  خواهد  فلج  شهروندان  تردد  بگیرد  صورت 
موِج  آمدن  پدید  صورت  در  که  است  ضروری  لذا 
کمربندی  یک راِه  مثابه  به  گریز  راه  یک  ترافیکی 
درون  های  راه  سایر  به  جریان  این  هدایت  برای 

شهری وجود داشته باشد.
پل  مسیر  غیرهمسطح  تقاطع  پروژه  وی  گفته  به   

 ۱۸ مدت  ظرف  )ره(  خمینی  امام  خیابان  و  ششم 
ماه به بهره برداری نهایی خواهد رسید و به سهولت 

تردد شهروندان اهوازی کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر 
اهواز  همچنین مبلغ اولیه قرارداد این پروژه را ۱7۸  
میلیارد ریال عنوان کرد و  تصریح کرد: این پروژه به 

طول 2۰6۰ متر انجام خواهد شد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر:

 حل مشکالت ترافیکی نیازمند اقدامات سازنده است

رئیس شورای اسالمی شهر اهواز  با حضور در  آیین 
ساحلی   بلوار  کیلومتر   ۱۰ احداث  پروژه  زنی  کلنگ 
حدفاصل پل نهم تا زرگان و رونمایی از 26 دستگاه 
ضمن  شهری،  بوس  مینی  دستگاه   9 و  اتوبوس 
امام  خاطره  و  یاد  و  فجر  دهه  اهلل  ایام  گرامیداشت 
راحل و شهدای انقالب اسالمی، این اقدامات را گام 
بلندی در توسعه، عمران و آبادی اهواز عنوان و خاطر 
نشان کرد:   همه ما باید دست به دست هم دهیم و 

روزنه های امیدی را برای مردم به وجود آوریم.
را حاصل  ارزشمند  اتفاقاِت  این  فلسفی  محمدجعفر 
تالش و تعامل نهادهایی دانست که دغدغه آرامش  
و رفاه مردم را دارند. وی ادامه داد: امروز تعداد 26 

اتوبوس و 9 دستگاه مینی بوس به ناوگان حمل و 
نقل اضافه می شود و اگر بتوانیم این تعداد را تا ۱۰۰ 
دستگاه اتوبوس افزایش دهیم  ناوگان حمل و نقل 
خواهد  پیشرفت  کنونی  وضع  به  نسبت  درصد   ۵۰

کرد و لبخند را بر لب های مردم خواهد نشاند.
به گفته وی همه اعضای شورا یکدل و متحد در حال 
تالش هستند و تنها یک هدف را دنبال می کنند و 

آن هدف چیزی جز خدمت رسانی به مردم نیست.
رئیس شورای اسالمی شهر اهواز گفت: اختالف نظر 
مراقب  باید  اما  است  امری طبیعی  تفاوت سلیقه  و 
باشیم اگر خدای نکرده قصوری صورت بگیرد هیچ 
کس توجیهاِت ما را نمی پذیرد. ممکن است امروز 

اگر کار و وظیفه  بزنند ولی  برای ما کف  خیلی ها 
اصلی مان را فراموش کنیم و از مردم غافل شویم 

هیچ محبوبیت و مقبولیتی نخواهیم داشت.
فلسفی با تاکید بر این که باید دست به دست هم 
دهیم و با خدمت رسانی به مردم، شرایط و رفتارها را 
تغییر دهیم و زمینه را برای مشارکت فراهم نماییم 
تا  کند  یاری  متعال  خداوند  امیدواریم  کرد:  اضافه 
برای بحث مشارکت که به حلقه مفقوده ای مبدل 

شده چاره ای بیاندیشیم.
نشان  خاطر  پنجم  شورای  در  اهواز  مردم  منتخب 
کرد: به رغم آن که مشکالت و چالش های زیادی 
و  روحیه ی جهادی  با  داریم  اعتقاد  اما  دارد  وجود 

اتحاد و همکاری با سایر مدیران می توان کارهای 
بزرگی انجام داد.

 رییس شورای اسالمی شهر:

 هدف مجموعه مدیریت شهری چیزی جز خدمت رسانی به مردم نیست



یادداشت

و  جامعه  با  که  است  الزم  رفتاری  کج  درک  برای 
هنجارهای اجتماعی آشنایی داشته باشیم، تفاوت میان 
گروه ها و خرده فرهنگ ها را در نظر بگیریم، و توجه 
داشته باشیم که واقعیت اجتماعی و فرهنگی در میان 

همه بخش های جامعه یکسان نیست. 
از دیدگاه جامعه شناسی شامل هر رفتار  کج رفتاری 
در  نیز  را  روانی  بیماری  حتی  و  می شود  غیرمعمول 

بر می گیرد.
در  با  شناسی  جامعه   دیدگاه  از  رفتاری  کج  پدیده 
نظر گرفتن عوامل اجتماعی مطرح می گردد. عالقه 
اول  مرحله  در  رفتاری  کج  بررسی  به  جامعه شناس 
اصالح  برای  پیشنهاداتی  دوم  مرحله  در  و  شناخت، 
است. بنابراین موضع یک جامعه  شناس در مورد کج 
حقوقدان  یک  یا  جرم شناس  یک  موضع  با  رفتاری 
قوانین  نقص  به  تنها  جامعه شناس  است.  متفاوت 
می تواند  هنجار شکنی  نوع  هر  بلکه  ندارد،  توجه 
دیدگاه  باشد.  انحرافات  شناسی  جامعه   موضوع 
رشته های  از  وسیع تر  زمینه  این  در  جامعه شناسی 
دیدگاه  از  رفتاری  است.کج  جرم شناسی  یا  حقوق 
و  می شود  غیرمعمول  رفتار  هر  شامل  جامعه شناسی 

حتی بیماری روانی را نیز در برمی گیرد. 
و  مهم  بخش  آنها  نقض  و  جزایی  قوانین  البته 
اما  می دهد.  تشکیل  را  انحرافات  بررسی  بنیادی 
رفتاری  کج  از  اجتماعی  تعاریف  جامعه شناسی،  در 
شامل  که  نیز  اجتماعی  نظارت  گوناگون  اشکال  و 
هستند.  اهمیت  با  می شود  هم  رسمی  غیر  نظارت 
در  انحرافات  جامعه شناسی  و  جرم شناسی  بنابراین 
پیدا  تالقی  یا  شده  نزدیک  هم  با  زیادی  موارد 
هستند،  متمایز  یکدیگر  از  همه  این  با  می کنند؛ 
به طوری که جامعه شناسی فقط خود را در چارچوب 
قانون و یا قانون شکنی محدود نمی سازد. از دیدگاه 
طیف  شامل  اجتماعی  انحرافات  جامعه شناسی 
عوامل  تأثیر  تحت  که  می شود  رفتارها  از  وسیعی 
گوناگون واقع می گردند.این امر شامل رابطه جرم و 
جنایت با اقتصاد سیاسی، یا تأثیر رسانه های گروهی 
در افزایش یا کاهش جرم و جنایت و مواردی از این 

قبیل نیز می گردد. 
شامل  اجتماعی  انحرافات  جامعه شناسی  دیدگاه  از 
طیف وسیعی از رفتارها می شود که تحت تأثیر عوامل 

گوناگون واقع می گردند.

دیدگاه  از  رفتاری  کج  مسئله  بنابر این، 
اخالقی  قضاوت  نوع  هیچ  بدون  جامعه شناسی 
در  ما  که  کرد  تصور  نباید  البته  است.  مّدنظر 
چون  می گیریم.  قرار  مطلق  گرایی  نسبی   یک 
را  خود  قضاوت  جامعه شناس  شناخت،  مرحله  در 
گرفتن  نظر  در  با  آن  از  پس  اما  می سازد،  متوقف 
راه  حل های  می تواند  اجتماعی  شرایط  و  اهداف 
کرد  اضافه  باید  ضمن  در  کند.  پیشنهاد  اصالحی 
دیگری  دانشمند  هر  مانند  جامعه شناس  هدف  که 

انسان هاست.  اجتماعی  زندگی  بهبود 
دیدگاه های  از  جامعه شناسی  در  رفتاری  کج  بحث 
کج  مفهوم  از  استفاده  است.  شده  مطرح  گوناگونی 
رفتاری خود بدون اشکال نیست، چون وقتی از کج 
رفتار  که  می رسد  نظر  به  می گوییم  سخن  رفتاری 
داشته  نظر  در  را  است  پذیرش  قابل  که  دیگری 
باشیم. به همین دلیل بی طرفی جامعه شناسی در این 
زمینه می تواند مورد سوال قرار گیرد. اما باید گفت که 
منظور از کج رفتاری از دیدگاه جامعه شناسی، مطرح 
اینجا  در  دیگری  مالک  نیست.  بد  و  خوب  کردن 
مطرح است که به قول مرتن منظور از »رفتارکجرو، 
رفتاری است که به شکلی آشکار با هنجارهایی که 
تعیین شده متفاوت  افراد  اجتماعی  پایگاه های  برای 

باشد« )مرتن 1971، ص 824(. 
و  هنجارها  به  جامعه شناس  مورد  این  در  بنابراین 
رفتارهای رایج در میان اعضای یک گروه توجه دارد. 
اینکه از نظر آماری اکثریت افراد یک گروه چه رفتاری 
میان  در  است که  نشان  دهنده هنجاری  دارند، خود 

اعضای آن گروه قابل قبول است. 
تولد  هنگام  از  و  اجتماعی،  موجودی  انسان  اصواًل 
نیاز،  شامل  نیاز  این  است.  دیگر  انسان های  نیازمند 
جسمانی، اقتصادی و اجتماعی می شود. یعنی انسان 
برخالف موجودات دیگری که ممکن است به شکل 

گروهی زندگی کند تنها به علت نیاز بیولوژیکی در 
خیلی  انسان  گروهی  زندگی  نمی ماند.  باقی  گروه 
پیچیده تر از موجودات دیگر است. یعنی در اثر زندگی 
گروهی روابط اجتماعی انتزاعی و مجموعه مشترکی 
نماد  به  مبدل  دارند،  مشترک  معانی  که  مفاهیم  از 
می شوند، و ارتباط میان انسان  ها از طریق این نمادها 

برقرار می گردد. 
در گروه انسانی روابط اجتماعی حاصل کنش متقابل 
اجتماعی مکرری است که مبدل به اشکال گوناگون 

نظم، وظایف و انتظارات متقابل می گردد.
کنش  حاصل  اجتماعی  روابط  انسانی  گروه  در 
متقابل اجتماعی مکرری است که مبدل به اشکال 
گوناگون نظم، وظایف و انتظارات متقابل می گردد.

نظر  در  با  را  اعمالش  انسان  متقابل  کنش  این  در 
می شود  محسوب  دیگران  انتظارات  آنچه  گرفتن 
از  که  است  معنی  این  به  او  رفتار  می  دهد.  انجام 
نظر  در  را  او  اعمال  که  دارد  انتظار  هم  دیگران 
یکدیگر  به  انسان ها  گروهی  تجربه  اثر  در  گیرند. 
انسان  وابستگی  اهمیت  واقع  در  می شوند.  وابسته 
با  فرد  تماس  که  شود  می  آشکار  زمانی  گروه،  به 

گروه قطع می شود .
مثاًل در زندان انفرادی، که معمواًل زندانبان ها معتقدند، 

شدیدترین شکل تنبیه است. 
از طریق هنجارها  رفتار اجتماعی و روابط اجتماعی 
که منظور شیوه های جا افتاده رفتار است و حدود آن 
را تعیین می کند، تنظیم می شود. یک هنجار تعیین 
می کند که فرد در شرایط گوناگون چه رفتاری باید 
البته همیشه این امکان هست  نباید داشته باشد.  یا 
مطابقت  می رود  انتظار  او  از  آنچه  با  فرد  رفتار  که 
نداشته باشد. همیشه جایی برای تعبیر هنجارها وجود 
دارد و هر هنجار، تاریخ مربوط به خود را دارد. یعنی 
یا  مناسب  رفتار  به  نسبت  زمان  در طول  گروه  نظر 

نامناسب می تواند تغییر کند. 
بودن  موقتی  به  نسبت  افراد  است  ممکن  ندرت  به 
خرده  یک  یا  فرهنگ  یک  اجتماعی  هنجارهای 

فرهنگ آگاهی داشته باشند.
موقتی  به  نسبت  افراد  است  ممکن  ندرت  به 
یک  یا  فرهنگ  یک  اجتماعی  هنجارهای  بودن 
در  آنها  زیرا  باشند.  داشته  آگاهی  فرهنگ  خرده 
شده اند.  آشنا  آنها  با  تدریج  به  خود  زندگی  طول 

هنجارها آموخته می شوند و از نسلی به نسل بعدی 
روابط  و  گروه  طریق  از  امر  این  و  می یابند  انتقال 
اجتماعی ممکن می گردد. هر فردی در طول زندگی 
اجتماعی، اعتقادات، افکار و زبان گروهی را که به 
به  افراد  بنابراین  می سازد،  درونی  دارد  تعلق  آن 
بلکه  نمی نگرند،  خود  چشم  دریچه  از  تنها  جهان 
یا  دارند و  تعلق  به آن  از دریچه چشم گروهی که 
یعنی  نگاه می کنند.  تعلق دارند  به آن  فرهنگی که 

ما در جهان واقعیت فرهنگی زندگی می کنیم. 
پذیرش  و  اهمیت  ارزش،  میزان  مبنای  بر  هنجارها 
به طوری  نیستند  یکسان  جامعه  یک  مردم  میان  در 
که سامنر یکی از پایه گذاران جامعه شناسی آنها را به 
سه گروه تقسیم می کند: شیوه های قومی، شیوه های 

اخالقی و قوانین )سامنر 1940(. 
زندگی  در  که  هستند  هنجارهایی  قومی  شیوه های 
روزمره بر مبنای سنت، عادت، و آداب معمول دنبال 
عکس العمل  با  هنجارها  نوع  این  نقض  می شوند. 
و  سالم  مانند  رفتارهایی  نمی شوند.  مواجه  شدید 
تعارف، نحوه پذیرایی از میهمان، شیوه غذا خوردن 
هنجارها  این  شامل  مراسم،  از  بعضی  اجرای  و 

می شود. 
خود  چشم  دریچه  از  تنها  جهان  به  افراد  بنابراین 
از دریچه چشم گروهی که به آن  نمی نگرند، بلکه 
تعلق دارند و یا فرهنگی که به آن تعلق دارند نگاه 
می کنند. یعنی ما در جهان واقعیت فرهنگی زندگی 

می کنیم.
ارزش  با  اعتقادات  بر  مبتنی  اخالقی  شیوه های 
آنها  نقض  و  هستند  مردم  میان  در  اهمیت  و 
اعتیاد به  عکس العمل شدیدی را در پی دارد. مثاًل 
هر  یا  دزدی  نامشروع،  فرزند  داشتن  مخدر،  مواد 
رفتاری که احساسات اخالقی یک جامعه را شدیداً 
جریحه دار سازد و باعث بر هم خوردن نظم و تعادل 
نقض  را  اخالقی  شیوه های  که  کسانی  گردد.  رایج 
برای جامعه  بوده و خطری  پلید  از نظر مردم  کنند 

محسوب می شوند.

برگرفته از کتاب انحرافات اجتماعی.
نوشته فریده ممتاز

به نقل از : احسان علیزاده کارشناس 
ارشد روانشناسی

*  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

بنده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفرید.

دبیر سرویس : عاطفه شاعری کریمی

امام علی )ع(

pejvak@ahvaz.ir

یادداشت
جالبـــــه بدونید که :

می  روزی  ماشین،  صندلی  سری  پشت  های  پایه 
عمداً  ها  پایه  این  دهند،  نجات  را  شما  جان  توانند 
در  تا  شوند  می  ساخته  جداشدنی  و  تیز  صورت  به 
ماشین  شیشه  شکستن  برای  اضطراری  مواقع 

استفاده شوند.

جالبـــــه بدونید که :
وقتی با آب سرد دوش می گیرید خون به سمت اندام 
بدن هجوم می آورد تا آنها را گرم نگه دارد ؛ این اتفاق 
گردش خون شما را افزایش می دهد و باعث می شود 

سموم از بدن شما دفع شود !
چیزهایی که هرگز فکر نمی کردید پیرتان می کنند:

زیاد نشستن
دیر خوابیدن
مالیدن چشم

خوابیدن روی شکم
کنترل نکردن استرس

تغییر پی در پی وزن
نوشیدن نوشیدنی با نی

تمایل به خوراکی های  شیرین

جالبـــــه بدونید که :
بهترین  ای  نقره  رنگ  است  داده  نشان  تحقیقات 
رنگ برای خودرو است ؛ چون این رنگ در جاده 
بهتر  خوردوها  دیگر  توسط  راه ها  بزرگ  و  ها 
ای  جاده  تصادفات  کمترین  و  شده  داده  تشخیص 

را دارد.

جالبـــــه بدونید که :
توانند  می  است  زیاد  نمک شان  میزان  که  غذاهایی 
منجر به ایجاد کبد  چرب شوند، زیرا باعث تولید مایع 
در کبد  می شوند ؛ که به این پدیده احتباس آب می 

گویند. در نتیجه، کبد  شروع به تورم می کند.

قفل شدن کمربند هنگام تصادفات 
رانندگی و یک راهکار

وقتی ضربه شدید به ماشین می خورد، کمربند کشیده 
کند  تغییر می  و چون جای صندلی  قفل می شود  و 

کمربند آزاد نمی شود!
موارد زیادی داشتیم که ماشین در حال سوختن بوده 

و راننده زنده زنده در آتش جان داده است.
اهرم  کمی  است  کافی  مشکل  این  از  رهایی  برای 
ریل  یا  و  کنیم  هدایت  عقب  به  را  صندلی  خواب 
صندلی را آزاد کنیم و به عقب هول بدهیم تا کمربند 

به راحتی از حالت قفل خارج شود.

در مواقع دندان درد از مسکن استفاده نکنید:
را  زردچوبه  و  دارچین  پودر  مقداری عسل،  کافیست 
اندازه  بصورت خمیر در آورید و روی موضع درد به 

یک نخود قرار دهید.

۸ ماده غذایی که به سالمت موهای شما 
کمک می کنند:

1- ماهی های روغنی، مثل قزل آال
2- دانه ها، مثل بذر کتان

۳- سبزیجات تیره، مثل بروکلی
4- تخم مرغ

۵- حبوبات، مثل لوبیا
۶- آجیل ها، مثل بادام

7- غالت کامل
8- زردچوبه

تاریخ انقضای بعضی چیزها که
 باید بدانید:

دمپایی )۶ ماه(
دمپایی های روفرشی فقط ۶ ماه قابل استفاده هستند بعد 

از این مدت محیط خوبی برای رشد قارچ ِ پا می شوند.
ادویه جات )۲ سال(

ادویه جات بعد از 2 سال تمام خاصیت و عطر خود را 
از دست می دهند.

کفش های ورزشی )۴۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه(
از کفش های ورزشی استفاده می کنید  وقتی دائم 
خود  عمر  پشت کفش  و  ویژگی جذب شوک، کف 
 400 هر  باید  روی  پیاده  های  کفش  کنند.  می  را 
 ۶ دیگر هر  ورزشی  و کفش های  بار  کیلومتر یک 

ماه یکبار عوض شوند.
چای کیسه ای )۶ ماه(

چای های کیسه ای حتی در ظروف در بسته و بدون 
زیرا برگ  نیستند   قابل مصرف  ماه  از ۶  بیشتر  هوا 

های چای ترش می شوند.
عینک آفتابی )۲ سال(

دارند.  لنزها  تاثیر منفی روی  بنفش  ماوراء  پرتوهای 
کنند.  می  عبور  لنز  از  ها  اشعه  مدت  یک  از  بعد  و 
عمر مفید هر عینک توسط سازنده تعیین شده است 
اما بهتر است هر 2 سال یک بار عینک آفتابی خود 

را عوض کنید.
خمیر دندان و مسواک )۱ سال و ۳ ماه(

مسواک را باید هر ۳ ماه یکبار قبل از این که منبع 
باکتری ها شود عوض کرد. خمیر دندان هم بعد از باز 

شدن تا 1 سال قابل مصرف هستند.
حوله )۳ سال(

خوبی  محیط  مرطوب  های  حوله  که  این  بر  عالوه 
برای پیشرفت باکتری ها هستند با دائم شستن هم از 

بین می روند. به خصوص شستشو با آب گرم.
شانه )۱ سال(

عمر مفید شانه ها و برس ها یک سال است حتی 
این  از  بعد  بشوئید.  و  کنید  تمیز  را  ها  آن  دائم  اگر 

مدت برای موها مشکل ایجاد می شود.
برس ها و اسفنج های آرایشی)۵ سال و ۶ ماه(

استفاده  بار  هر  از  بعد  باید  هم  آرایشی  های  برس 
بشوئید و هر ۵ سال یک بار آن ها را عوض کنید. 

اسفنج های آرایشی هر ۶ ماه یک بار.
بالش )۲- ۳ سال(

بالش ها بعد از 2 الی ۳ سال باید عوض شوند زیرا 
پنیری  های  کرم  و  ها  میکروب  مدت  این  از  پس 

داخل بالش النه می کنند.

دانستنی ها

فناوری

۲۲ بهمن؛ روز طلوع و ظهور بزرگ ترین انقالب
 دوران تاریخ ما پس از اسالم

»روز 22 بهمن، روز نجات ملّت ایران و روز شکوفایی و پیروزی بزرگ ترین 
انقالب دوران تاریخ ما از شروع اسالم تا امروز است. یوم اهلل بیست ودّوم بهمن 
برای ما، هم از این نظر حائز اهمیت است که روز طلوع و ظهور بزرگ ترین 
انقالب دوران تاریخ ما پس از اسالم است، و هم از این نظر که روز شکوفایی 
استعدادهای ملّت ما و بهره گیری از زحمات و رنج ها و مصائبی است که این 
ملّت در طول انقالب بزرگ خود و در طول سال های مبارزه و نهضت متحّمل 
شده است. ما ملّت ایران این انقالب را عید مبارک بزرگ خودمان به شمار 
می آوریم. پیش از این انقالب، ما جامعه ای بودیم از اراده انسانی به دور، از اسالم 
به دور، تحت سلطه  بیگانگان، تحت سلطه  مستکبران، وضع ماّدی ملّت ما و 
وضع معنوی این ملّت هر دو بد. انقالب ما با نام خدا و با طلب مدد و کمک از 
پروردگار برای پیروزی اسالم و رفع ظلم و ستم آغاز شد و با تحّمل مصائبی در 

طول پانزده سال و بیشتر، به پیروزی رسید«.
22 بهمن بیش از سالروز رحلت، خاطره امام )ره( را زنده می کند.

»بعد از رحلت امام )ره( و بعد از گذشت سالگرد ایشان، این دهه  فجر باید 
نشان بدهد که برای مردم، خاطره  امام، مثل شخص امام گرامی است؛ وااّل اگر 
قرار شد که خاطره  امام )ره(، همین طور مثل همه  خاطره های معمولی، آهسته 
آهسته ضعیف بشود، یک روز هم از بین خواهد رفت و آنگاه واویالست. این 
را بدانید، آن روزی که ما در این مملکت، خاطره امام )ره( را نداشته باشیم، 
نباید بگذارید چنین شود. این کشور خواهد خورد.  به  خسارت خیلی بزرگی 

خاطره  امام )ره(، بیش از همیشه، در دهه  فجر و 22  بهمن است. حّتی بیشتر 
از مراسم سالگرد رحلت امام )ره(، این بزرگداشت، نشان دهنده  شخصیت آن 
به همان  این کشور است؛  در  امامت  این، در حقیقت والدت  است.  بزرگوار 
معنایی که خود امام )ره( و اسالم برای ما ترسیم کرده اند. قبل از آن، امام )ره( 
رهبر مبارزه و نهضت بودند؛ ولی از روز ورود به کشور و تشکیل دولت اسالمی، 

اماِم امت اسالمی شدند. این، مهمتر از خاطره  درگذشت است«.
»سعی کنید که راهپیمایی را هرچه با عظمت تر برگزار کنید. با صدا و سیما هم 
صحبت بکنید؛ آنها هم موظفند که همکاری بکنند. این کار، اجتناب ناپذیر است. 

بهترین برنامه ها را هم برای این کار اختصاص بدهید«.
)بیانات در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و مسئوالن ستاد 

برگزاری دهه ی فجر 11 دی ۶9(
»دهه  فجر در پیش است. دهه فجر، یعنی خاطره شکفتن این نیروی عظیم و 
زنده شدن و فعال شدن آتشفشان بزرگی که دنیای استکبار را تکان داد. این 
دهه  فجر را خیلی قدر بدانید و البته ملت ایران قدر می داند. هر روزی از روزهای 
این دهه ـ مخصوصاً روز 22 بهمن ـ ایام اهللَّ و خاطره های فراموش نشدنی 

برای ملت ایران هستند. حقیقتاً ملت ما در این دهه جان گرفت«.
)دیدار با اقشار مختلف مردم و مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی 

ایران، در سالروز میالد حضرت علی)ع( 10 بهمن ۶9(

معرفی چهار فناوری جدید برتر در سال ۲۰۱۷
در این مطلب قصد داریم به معرفی4 فناوری جدید برتری بپردازیم که طبق 
پیش بینی محققان دانشگاه MIT آمریکا، در سال جاری و سال های پس از 
آن فراگیر خواهند شد. در ادامه با ما همراه باشید. کلیک – فناوری های مرتبط 
با کاشت وسایل مختلف در مغز و کامپیوترهای کوانتومی از جمله فناوری هایی 
هستند که در سال 2017 مردم را شگفت زده کرده اند؛ اما این فناوری ها تنها 

فناوری هایی نیستند که در سال 2017 شگفتی آفرین شده اند

پرداخت وجه با استفاده از فناوری تشخیص چهره
شما در حال حاضر می توانید با یک  

واچ،  اپل  هوشمند  ساعت  به  تلنگر 
های  فروشگاه  در  را  نظر  مورد  وجه 
آمریکا   )Starbucks( استارباکس 
جدیدی  پرداختی  روش  اما  بپردازید؛ 
با استفاده از فناوری تشخیص چهره، 
این  شود.  اندازی  راه  است  قرار  نیز 
اندازه  به  روزانه،  امور  سایر  یا  و  معامالت  در  کارگیری  به  برای  فناوری 

کافی دقیق است.
در  جستجو  موتور  ترین  محبوب  که   Baidu جستجوی  موتور  مسئوالن 
امکان  بر روی سیستمی هستند که  کار کردن  در حال  است،  کشور چین 

خرید بلیط قطار از طریق اسکن چهره را فراهم می کند.

کامپیوترهای کوانتومی
مورد  در  ای  ساده  توضیح  توان  نمی   
فقط  داد؛  ارائه  کوانتومی  کامپیوترهای 
از  کامپیوترها  این  در  گفت  توان  می 
ذرات کوانتوم استفاده شده است و برخی 
توانند  می  را  پیچیده  واقعًا  محاسبات  از 
قدیمی  کامپیوترهای  از  تر  سریع  بسیار 

انجام دهند.

درمان افراد معلول
پای  که  میمون  یک  آزمایش  یک  در 
توان  و  بود  شده  مشکل  دچار  چپش 
حرکت نداشت، به وسیله دستگاه های 
ساخته  انسان  توسط  که  الکترونیکی 
حرکتی  توان  و  شد  درمان  بود،  شده 

خود را پیدا کرد.
الکترونیکی  های  دستگاه  این  اساسًا   
برطرف  را  آن  به  وارد شده  و آسیب  بای پس می کنند  را  سیستم عصبی 

می کنند؛ بنابراین امید به درمان افراد معلول در آینده تقویت خواهد شد.

بات نت اشیا
این فناوری، فناوری خوبی نیست. بات 
نت ها می توانند به عنوان بدافزارهایی 
به کار گرفته شوند که کنترل وبکم ها، 
دستگاه  سایر  و  امنیتی  های  دوربین 
های متصل به اینترنت را در دست می 
گیرند و با این کار باعث ایجاد اختالل 

در اینترنت می شوند.
بات نت ها با استفاده از یک نرم افزار می توانند باعث اختالل بیشتر و بیشتر در 

شبکه اینترنت شوند و توقف فعالیت آن ها هم کار دشواری است.

کلنگ زنی پروژه تقاطع غیر همسطح مسیر پل ششم ------------------------------------------------------------------- فرید  خویطی 

کمتر  خورد،  می  خرما  خالی  معده  با  که  کسی 
برابر  در  مقاوم  بدنی  و  شود  می  کم خونی  دچار 
بیماری ها خواهد داشت، خرما با افزایش سوخت 

و ساز بدن باعث الغری نیز می شود.
مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد مصرف 
خرما با معده خالی باعث »سوخت و ساز بدن« در 
طول روز شده و برای »الغری« بسیار مفید است.

قند  جذب  میزان  خالی  معده  با  خرما  مصرف 
موجود در خرما را بیشتر می کند و بهترین زمان 
های  وعده  از  قبل  ها  صبح  خرما  مصرف  برای 

صبحانه است.
بررسی ها نشان می دهند کلسیم و ویتامین های 
موجود در خرما باعث شادابی و طراوت پوست شده 
از کم خونی به ویژه در دختران جلوگیری می  و 

کند و موها را پرپشت تر می کند.

مانع  خرما  در  موجود  فیبر 
افت  و  گرسنگی  ایجاد  از 
می  روز  طول  در  قندخون 
شود و بهتر است تمام افراد 
صبح ها بعد از بیدار شدن از 
خواب با معده ی خالی خرما 
بخورند تا تمام مواد مغذی 

موجود آن جذب بدن شود.
به  زیاد خرما مصرف می کنند و  خانم هایی که 
خود  های  نوشیدنی  و  چای  با  شکر  و  قند  جای 
خرما مصرف می کنند 70 درصد کمتر دچار کم 
خونی و  رنگ پریدگی پوستی می شوند و بدنی 
سالم و مقاوم در برابر  باکتری ها و ویروس ها  

خواهند داشت.
۱۰خاصیت خرما

1- طبع خرما گرم و خشک 
است. 

2. براي رفع خشونت و نرم 
خرما  گرم   ۵0 سینه  کردن 
در 1000 گرم آب جوشانده 
 ۳ تا   2 روزي  نموده  صاف 
این  البته  بخورید.  استکان 
بسیار  مزاج  افراد سرد  براي 

خوب است.
۳.  براي تقویت کلیه از شربت فوق استفاده کنید.
یا درد مفاصل دارند مي  4.  کساني که درد کمر 
است  آمده   2 شماره  در  که  خرما  شربت  از  توانند 

استفاده کنند.
با شنبلیله خورده شود جهت سنگ  اگر خرما   .۵

مثانه مفید است.

۶.  براي تقویت نیروي جنسي خرما را در شیر تازه 
عنوان  به  و صبح  بزنید  دارچین  کرده کمي  خیس 
صبحانه بخورید و سپس کمي شیر باالي آن میل 

کنید.
 البته براي گرم مزاجان زیاد خوب نیست.

7. کساني که مي خواهند سنگ مثانه شان خرد شود 
از دم کردة آن استفاده کنند )دم کرده هسته خرما( 
که  کساني  و  است  قابض  بسیار  آن  کردة  دم  و 
از دم  یبوست دارند سعي کنند در هنگام استفاده 

کردة خرما از غذاهاي ساده و ملین استفاده کنند.
8. به خاطر وجود ویتامین B در خرما میوه خوبي 

براي تعادل اعصاب و نیز باعث رشد است.
9. فسفري که در خرما وجود دارد باعث سر زنده 

نگاه داشتن سلول هاي عصبي مي  شود.
10.  براي کمبود آهن بسیار مفید است. 

صبح ها خرما بخورید !

پدیده کج رفتاری

با ریختن زباله در مکان های عمومی حق دیگر شهروندان را ضایع نکنیم


