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

 ) مدظله العالی( 

مراسم کاشت نهال در ساحل 
شرقی رودخانه کارون برگزار شد

عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اهواز گفت: 
مراسم کاشت نهال با هدف ترویج فرهنگ حفظ و نگهداری از 
فضای سبز و همچنین جلوگیری از هجوم ریزگردها، در پارک 
ساحلی شرقی رودخانه کارون حد فاصل پل سوم تا پل طبیعت 

با حضور جمعی از مسئولین و سمن های مردمی برگزار شد.
حمید امیری فرد اظهار کرد: با نزدیک شدن به هفته درختکاری 
در پانزدهم اسفند ماه در صدد هستیم تا با کمک و همیاری سمن 
های مردمی هر هفته روزهای پنجشنبه مراسم کاشت نهال را در 

مناطق هشتگانه برگزار کنیم...
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برگزاری کارگاه های آموزشی 
در مدارس طرح شهردار 
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درختان در خدمت مبلمان 
شهری، پاکیزگی محیط زیست، 

تولید انرژی و تفریح کودکان 
درختان از زمان های کهن بطور طبیعی عالوه بر کمک به پاکیزگی هوا، به منزله 
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شاخص های توسعه شهری
 در شهرهای پایدار

شاخص های شهر پایدار ابزاری هستند که به طراحان شهری، مدیران 
شهری و سیاست گذاران اجازه می دهد که اثرات محیط زیستی، اقتصادی 

و اجتماعی را مانند طرح های حاضر شهری، زیرساخت ها، سیستم های 
بازیافت مواد زاید، آلودگی و ... صفحه 10

شهردار اهواز:

شهرداری  بدنه  توانمند  مدیران 
اهواز شناسایی می شوند

طیف ها  همه  از  اهواز  شهرداری  در  گفت:  کتانباف  منصور 
مسئولیت دارند یا مسئولیت گرفتند و بنده به دسته بندی های 
سیاسی در انتصابات اعتقادی ندارم. شهردار اهواز  با اشاره به 
برخی اظهارنظرها در رابطه با انتصابات جدید در شهرداری 
مبنی بر اینکه انتصابات صورت گرفته بر اساس سلیقه های 

سیاسی انجام می شو، اظهار کرد:...
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اهواز نفس کشید
عکس : میالد معصومی

استاندار خوزستان با تقدیر از اقدامات  
شهرداری اهواز  در کوی مهدیس:

 توسعه متوازن 
در همه مناطق اهواز 

عملیاتی شود

معاون خدمات شهری: 

بیش از 57 هزار اصله 
درختچه گلدار

 در شهر اهواز کاشته شد

شهر توسعه یافته جز با 
مشارکت شهروندان و پرداخت به 

موقع عوارض پدیدار نمی شود

اداره کل ارتباطات و  امور بین الملل شهرداری اهواز



 دبیر سرویس: مونا آل منیع
بین الملل

)South Beach( ساحل جنوبی

از شهرهای  دور  به  مناطقی  در  زیباترین ساحل های جهان  یقین  به طور 
بزرگ قرار دارند. اما ساحل جنوبی یکی از زیباترین سواحل دنیاست که در 

شهر میامی آمریکا قرار دارد.
برای  مکانی  میامی  در  ساحل  این  آن  از  قبل  و   ۱۹۸۰ های  سال  در 
خالفکاران بود و هتل های آن همواره خالی بودند. از سال ۱۹۸۰ رنسانسی 
بهترین ساحل های شهری دنیا  از  به یکی  آمد و  به وجود  این منطقه  در 
از گران قیمت ترین مناطق در  تبدیل شد. امروزه جنوب این ساحل یکی 
میامی می باشد. این منطقه به خاطر باشگاه های جادویی و شب زنده داری 

بسیار مشهور است.

کاخ شون برون، وین، اتریش 

 سفر به یک کاخ و فضای سبز بی نظیر همواره رویایی می باشد. در 
کاخ ها زندگی های اشرافی و رویایی در جریان بوده است

پادشاهان  تابستانی  اقامتگاه  زیبا«،  »چشمه  معنای  به  براون  شون 
مهم  آثار  از  یکی  اکنون  و  بوده است  اتریش  پایتخت  وین  در  اتریش 
کاخ  این  شده است.  بنا   ۱۹۶۰ سال  در  که  است  کشور  این  فرهنگی 
لوکس و با شکوه بیش از ۱۴۰۰ اتاق دارد که به سبک روکوکو تزیین 
شده  اند. در بنای این کاخ باغ هایی وجود دارد که به سبک های مختلف 
طراحی و شکل داده شده است. همچنین قدیمی ترین باغ وحش موجود 

دنیا، در این باغ قرار دارد که در سال ۱۷۵۲ تاسیس شده است.

آشنایی با شهری رنگارنگ و پرطرفدار در جهان 

)Burano, Italy( بورانو، ایتالیا
جزیره ای در ایتالیا که شاید بتواند یکی از رویایی ترین مکان ها برای سفر 
باشد. در میان کانال های آب حرکت کنید تا منظره ای زیبا از خانه های 
رنگارنگ را تماشا کنید. یک افسانه باستانی می گوید که ماهیگیران جزیره 
خانه های خود را با رنگ های روشن رنگ می زدند تا آن ها بتوانند از راه دور 
در مه خانه های خود را ببینند. جالب توجه است که خانه ها یک الگوی رنگ 
مخصوص بر اساس یک سیستم خاص را دنبال می کنند: اگر می خواهید 
خانه خود را رنگ کنید، باید درخواست خود را به دولت ارسال کنید و با یک 

لیست از رنگ های مجاز برای آن خانه های خاص پاسخ دهید.

استراحتگاهی شبیه ونیز در زیر آب های دبی

دبی در پروژه جدید خود به دنبال شهری شناور )ونیزی در دبی( در زیر آب 
رفته است. این استراحتگاه که مانند ونیز بر روی آب شناور است در سال 

۲۰۲۰ به روی مهمانان باز می شود. 
این مکان ونیز را برای دوستداران ونیز به خاورمیانه می آورد. در اصل این 
مکان مانند یک قایق تفریحی چند طبقه می باشد که بخشی از آن در زیر 
آب قرار دارد. در طبقات زیر آب انواع رستوران ها و کافه ها قرار داده شده 

تا مهمانان تجربه ی ویژه ای را حس کنند. 
ونیز  باشد.  می  ایتالیایی  معماری  از  گرفته  الهام  کاماًل  مکان  این  طراحی 

شناور در جزیره جهانی دبی ساخته شده  است.  

 موفق ترین نمونه توسعه پایدار شهری جهان
  

آلمان  جنوب  در  فرایبورگ  شهر  فوبان  ناحیه ی  آیا 
نیست؟  پایدار  شهری  زندگی  از  نمونه  بهترین 
دهه ی  اواسط  در  هدفمند  مجتمع  این  ساخت 
پایان رسید. در  به  1990 آغاز شد و در سال 2000 
سال 2001 این مجتمع 2000 ساکن داشت و گفته 
دارند  سکونت  آن  در  نفر   5000 اکنون  که  می شود 
فعالیت  محل  این  در  شغلی  واحد   600 از  بیش  و 

می کنند.
این مجتمع در محلی ساخته شد که ساکنان آن مایل 
نبودند توسعه دهندگان،این ناحیه را برای برنامه های 

آتی خود تخریب کنند.
گرفته  نظر  در  سبز  نقل  و  حمل  ناحیه  این  برای 
بیشترین  مصرف،  کنار  در  نقل  و  حمل  زیرا  شد.  
توسعه ی  در  باید  و  دارد  را  زیست محیطی  تأثیرات 
اینکه این  با  شهری به این دو مورد توجه ویژه کرد. 
به  خودروها  اما  است  خیابان  دارای  شهری  ناحیه ی 
ندرت می توانند وارد آن شوند و برای آنها پارکینگی 
خودروی  که  ساکنینی  است.  نشده  گرفته  نظر  در 
بزرگی  محوطه ی  در  را  آن  می توانند  دارند  شخصی 
که  کنند  پارک  دارد  قرار  منطقه  حاشیه ی  در  که 
برای آن پرداخت  خانواده های بدون خودرو هزینه ای 

نمی کنند.
شبکه ی  یک  دوچرخه سواری  و  پیاده رو  مسیرهای 
شکل  را  سبز  و  کارآمد  به هم پیوسته،  نقل  و  حمل 
تا ایستگاه تراموا  داده اند که در آن فاصله ی خانه ها 
همه ی  و  است  کوتاه  پیاده روی  یک  اندازه ی  به 
در  خرید  مراکز  و  کار  و  کسب  محل های  مدارس، 
فاصله ای کوتاه قرار دارند که پیاده می توان آن را طی 
خودرو  بدون  فوبان  ساکنان   %70 مجموع  در  کرد. 

زندگی می کنند.
حداقل  به  باید  ساختمان ها  همه ی  انرژی  مصرف 
استاندارد kWh/m2a 65 کاهش یابد )حداقل نصف 
میانگین استانداردهای انرژی آلمان(. انرژی و گرمای 
با  حرارت  و  برق  ژنراتور  یک  توسط  عمومی  اماکن 
بهره وری باال که با تراشه ی چوب کار می کند تأمین 
ناحیه  گرمایش  شبکه ی  به  ژنراتور  این  می شود. 
متصل است. انرژی مازاد این منازل به شبکه ی انرژی 
شهر فروخته می شود و عواید آن میان ساکنین آن 

تقسیم می شود.
 این محل دارای یک سیستم فاضالب زیست محیطی 
منحصربفرد است که بصورت پروژه ای نمونه اجرا شده 
لوله های خأل  با  انسانی  فضوالت  پروژه  این  در  است. 
مکیده شده و به یک سیستم هاضم منتقل می شوند 
استفاده  مورد  آشپزی  در  فرآیند  این  از  گاز حاصل  و 
تصفیه  بیوفیلم  با  باقیمانده  فاضالب  می گیرد.  قرار 

می شود و به چرخه ی آب بازگردانده می شود.
از تحلیل  با استفاده  این پروژه  اینکه  از همه مهمتر 
نرم افزار  با  حیات  چرخه ی  و  مواد  منطقه ای  جریان 

GEMIS کنترل می شود. 
این نخستین بار است که یک ناحیه ی شهری کامل 
با توجه به ساختمان ها، زیرساخت ها، منبع برق، منبع 
حرارت، آب و فاضالب، ترافیک و مصارف شخصی، با 
در نظر داشتن چرخه ی کامل حیات و با استفاده از 

داده های منطقه ای تحلیل می شود. 
حوزه های  همه ی  محلی  داده های  گردآوری  امکان 
فوق الذکر امکان پذیر بود به جز حوزه ی مصرف شخصی 

که برای آن از داده های متوسط ملی استفاده شد.
چندخانواری  آپارتمان  نخستین  در  دلسکه  آندریاس 
پاسیفاوس که در آلمان و در این شهر ساخته  شده 
اعضای  نخستین  از  یکی  او  می کند.  زندگی  است 
توسعه  در  که  است  فوبان  انجمن  سازمان شهروندی 

ی اسکان در این منطقه شرکت داشت.
همکاری او با سازمان در سال 1995 و زمانی آغاز شد 
که لزوم بازسازی این قسمت از شهر که قباًل پادگان  

فرانسوی ها بود آشکار شد. 
عنوان  کتاب  این  در  که  طرح هایی  اغلب  همانند 
توده ای  فعالیت های  با  تغییرات  این  عزم  شده اند 
به  منجر  نهایت  در  که  آمد  بوجود  باال  به  پایین  از 

قانون گذاری و برنامه ریزی برای این تغییرات شد.
نام  به  بیولوژیستی  و  گیز  مایکل  نام  به  معماری 
که  دادند  را  انجمنی  تشکیل  ایده ی  النگه  یورگ 
بتوانند  منطقه  آن  فعلی  ساکنین  آن  بوسیله ی 
تعیین  را  خود  آینده ی  و  مطرح  را  خود  دیدگاه های 
با  می توانند  که  دریافتند  آنها  همچنین  کنند. 
که   Fraunhofer مؤسسه ی  متخصصان  همکاری 
در زمینه ی سیستم های انرژی خورشیدی در سطح 
مؤسسه ی  و  اوفهایل(  )مارتین  است  مشهور  جهانی 
با  را  خود  طرح  دارمشتات  در   Passive House

کمترین اثرات زیست محیطی پیاده کنند.
اولین خانه ی این ناحیه در آگوست 1999 تکمیل شد 
این  نتایج  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  امروز  تا  و 
بهره ور  اضافی  هزینه ی  که  می دهند  نشان  بررسی ها 
کردن ساختمان از لحاظ انرژی تنها 7% بوده که این 

هزینه در طول 10 سال جبران شده است.
علمی  بصورت  پسیو  خانه ی   300 حدود  اتریش  در 
بهره ور  اضافی  هزینه ی  که  گرفتند  قرار  ارزیابی  مورد 
کردن آنها از صفر تا 14 درصد متغیر بود. همچنین 
آنها دریافتند که در این خانه ها نباید از بتن استفاده 
شود و اینکه تهویه ی جداگانه با سیستم های بازیابی 
و  تعمیر  مشکالت  و  زیاد  هزینه ی  دلیل  به  حرارت 

نگهداری آنها کارآمد نیستند.
مطابق یافته های آنها کارآمدترین شیوه ی تولید انرژی 
برای مجموعه ای از ساختمان های تجاری یا مسکونی 

استفاده از ترکیب برق و حرارت است.
شهر از هر جای دیگر کشور حضور پررنگ تری دارد.

چشم انداز شهر رايد در سال 2022:
 شهری ایمن، پاکیزه و سبز

شهر راید، یکي از شهرهاي در حال رشد استان سیدني در استرالیا است 
که اخیراً چشم انداز بلندمدت خود را به زیبایي و با مشارکت شهروندانش 

طراحي کرده است.
به همین دلیل  زیبایي طراحي شده و  با متدولوژي  راید  چشم انداز شهر 

مي توان از آن نکته هاي زیادي آموخت.
و  در شهر  موتورسواران  بي رویه ي  افزایش  این شهر،  از مشکالت  یکي 

حوادثي است که از این طریق ایجاد مي شود.
مشارکت شهروندان

تحقق  راستاي  در  سیاست ها  و  فعالیت ها  پیشرفت  از  اطمینان  براي 
چشم انداز شهر راید، یک چارچوب برنامه ریزی جامع تدوین شده است. 
این ساختار، از مجموعه ای از برنامه هاي استراتژیک یکپارچه تشکیل شده 
است. شکل زیر اجزاي کلیدي این چارچوب برنامه ریزي را نشان مي دهد.

چشم انداز – چارچوب برنامه ریزی –

ايمن
شهري زنده و پرتکاپو که از نظر بهداشتي سالم، از نظر ظاهري زیبا و 
از نظر اقتصادي قدرتمند است و مشارکت شهروندان را در فعالیت هاي 

اجتماعي و فرهنگي جلب مي کند.
شهري که با شناسایي نیازهاي گوناگون مردمش و دخالت دادن آن ها در 

تصمیم گیري ها، براي بهبود زندگي آن ها برنامه ریزي مي کند.
جامعه اي متوازن توام با غناي فرهنگي و عزت اجتماعي.

است  شده   طراحي  گونه اي  به  آن  پیاده روهاي  و  خیابان ها  که  شهري 
که موتورسواران، دوچرخه سواران و عابران پیاده احساس امنیت مي کنند.

شهري که اماکن و معابر عمومي آن به گونه اي طراحي شده  است که 
امکان بروز حوادث را به حداقل رسانده و مردم در آن به آساني با یکدیگر 

تعامل دارند؛ و در نتیجه میزان بزهکاري کاهش مي یابد.
پاکيزه

هواي پاکیزه از مجراي حفاظت از منابع طبیعي و بکارگیري سامانه  هاي 
حمل ونقل بهتر و یکپارچه.

آب پاکیزه از طریق کنترل آلودگي ورودي آبراه ها و حفاظت از آن ها.
برنامه ریزي  کمک  به  جذاب  ساختمان هاي  و  عمومي  اماکن  خیابان ها، 
بهتر و طراحي آن ها به گونه اي که پاسخگوي انتظارات جامعه بوده و با 

الزامات بومي محیط هم خواني داشته باشد.
لحاظ  کردن استانداردهاي باال در نماي شهر با پرهیز از هرگونه دیوارنویسي 

و ریختن زباله در معابر عمومي و مراقبت از فضاها و امکانات عمومي.
سبز

کمک  به  که  فرایندهایي  و  حفاظت شده  زیست محیطي  سامانه  هاي 
اقدامات حفاظتي، از حیات وحش و محیط  زیست محافظت مي کند.

مناطق طبیعي حفاظت شده که نگهداري و تقویت مي شوند.
اطراف  در  سبز  فضاي  و  درختان  باغ ها،  پارك ها،  از  مملو  سبز،  شهري 

ساختمان ها.
توجه به عنصر “پایداري” در ساخت  و سازها، مدیریت ضایعات، حمل  و نقل، 

سامانه هاي انرژي و مصرف آب از طریق تعهد و خودکنترلي شهروندان.
پیوندي مستحکم با گذشته از طریق پاسداشت میراث تاریخي.

مشارکت شهروندان
تحقق  راستاي  در  سیاست ها  و  فعالیت ها  پیشرفت  از  اطمینان  براي 
چشم انداز شهر راید، یک چارچوب برنامه ریزی جامع تدوین شده است. 
این ساختار، از مجموعه ای از برنامه هاي استراتژیک یکپارچه تشکیل شده 
است. شکل زیر اجزاي کلیدي این چارچوب برنامه ریزي را نشان مي دهد.

یک تجربه جهانی
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یک تجربه شهری

نگاه

کینگالی تمیزترین شهر آفریقا
شهر کینگالی پایتخت روآندا است و به خیابان های تهی از زباله خود می نازد. کینگالی شهری زیبا نیست  اما به دنبال 

شرایطی خاص به یکی از تمیزترین شهرهای آفریقا تبدیل شده است. میدان های این شهر از تمیزی برق می زنند.
 زمانی که مردم در ترافیک هستند، برخی از خودرو خود پیاده می شوند تا با فضای سبز کنار خیابان عکس بگیرند. 

تهیه و ترجمه: مهسا جعفری زاده
به  که  هستند  ابزاری  پایدار  شهر  های  شاخص   
طراحان شهری، مدیران شهری و سیاست گذاران 
اقتصادی  اثرات محیط زیستی،  اجازه می دهد که 
شهری،  حاضر  های  طرح  مانند  را  اجتماعی  و 
زاید،  مواد  بازیافت  های  سیستم  ها،  زیرساخت 
کنند.  بررسی  را  خدمات  به  دسترسی  و  آلودگی 
فضایی  مشکالت  شناسایی  سبب  ها  شاخص  این 
می شوند که نیاز به بررسی دارند. همچنین نشان 
شهر  گرهای  مداخله  اثر  و  موفقیت  میزان  دهنده 

پایدار نیز خواهند بود.
توسعه پايدار چيست؟

در یک جمله می توان گفت توسعه پایدار تلفیقی از 
سه بخش محیط زیست، اقتصادی و اجتماعی در هر 
 sustainable جامعه می باشد. اصطالح توسعه پایدار
بار در سال ۱۹۸۷ در  اولین  Development برای 
گزارش براندتلند عنوان شد. در این گزارش مجموعه ای 
از پیشنهادها و اصول قانونی جهت دستیابی به توسعه 
پایدار برای کشورهای در حال توسعه فراهم آمد. توسعه 
پایدار سبب پایداری منابع تجدید ناپذیر    می شود، 
منابع محدودی که برای زندگی نسل آینده بر روی کره 
زمین ضروری است. توسعه پایدار فرآیندی است که 
آینده ای مطلوب را برای جوامع بشری متصور می شود 
که در آن استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن نیازهای 

انسان را مرتفع کند. 
پایداری شهری

مدیریت  چگونگی  کنونی  شهرهای  اصلی  چالش 
وابستگی عظیم به خدمات اکوسیستم است که نتیجه 
آن کاهش ذخایر طبیعی و تنوع زیستی و تالش جهت 
کاهش تغییرات آب و هوایی می باشد.  این درحالی 
است که دو مبحث سالمت عمومی و کیفیت زندگی در 
اولویت می باشد. با توجه به مقاله کندی و همکارانش 
در سال ۲۰۰۷، شهر پایدار شهری است که مصرف 
منابع انرژی و مادی و دفع مواد زاید از ظرفیت محیط 
زیست آن شهر تجاوز نکند. به عبارت دیگر برای داشتن 
محیط زیست پایدار، مصرف شهری می بایست با ذخایر 
محیط زیستی طبیعی مانند جنگل ها ، خاك؛ اقیانوس 
ها هماهنگ باشد و همچنین آلودگی های ایجاد شده 
از مصارف انسانی نباید توانایی محیط زیست را در ایجاد 

منابع طبیعی پایمال سازد. 
شهرهای پايدار چگونه ايجاد می شوند؟

پایدار،  شهری  محیط  ایجاد  برای  دیگر،  عبارت  به 
ها،  زیرساخت  ها،  سیاست  ارزیابی  و  گیری  اندازه 
از  دوباره  استفاده  اقتصادی-اجتماعی،  فاکتورهای 
کیفیت  توزیع  سبب  که  دیگر  های  فرآیند  و  منابع 
کامیابی، دگرگونی شهری می شود حیاتی  زندگی، 
و  ریزی  برنامه  در  شهر  به  مهم،  این  باشد.  می 
شناسایی نقاط دارای فرصت در جهت توسعه اهداف 

واقعی پایداری کمک خواهد کرد. 
مالحظات مهم در استفاده از شاخص ها:
- بدون اطالعات، ایجاد شاخص ها غیر ممکن است.

- شهروندان مختلف در فضاهای مختلفی با ارزش 
های متفاوتی زندگی می کنند. شاخص ها می بایست 
و  فردی  های  تفاوت  این  تمامی  محاسبه  توانایی 

هماهنگی را داشته باشد. 
چگونگی  در  مهمی  نقش  توانند  می  ها  شاخص   -
فعالیت انسان ها که محیط زیست را تحت تاثیر قرار 

می دهند  بازی کنند. 
شاخص های بین المللی در شهرهای پایدار 

در این شاخص ها از شهرهای بین المللی متعددی 
است.  شده  استفاده  دارند،  متفاوتی  های  جمیت  که 
در  معمول  های  شاخص  از  شده  سعی  همچنین 
اهداف  و  دارند  آسانی  درك  که  متفاوت  شهرهای 

پایدار متعددی را پوشش می دهند، استفاده شود.
اين شاخص ها در سه بخش اقتصادی، 
محيط زيست و اجتماعی بررسی شده اند:

- بخش اقتصاد دارای سه شاخص نرخ بیکاری، شاغلین 
و رشد اقتصادی است که این شاخص ها از نظر مقیاس 
هایی چون نیمه بیکار، استخدام، نرخ استخدام، درصد 
مشاغل سبز در اقتصاد محلی،متوسط زمان تحصیالت 

حرفه ای، نرخ رشد ساالنه، نرخ رشد صادرات و واردات، 
سرمایه گزاری خارجی اندازه گیری شده اند.

- بخش محیط زیست شامل شاخصهایی همچون 
کارایی  ای-  گلخانه  گازهای  سبز،کاهش  فضاهای 
انرژی، تحرك، کیفیت آب- امکان سنجی، کیفیت 
با  که  است  زاید  مواد  بازیافت  و  امحا  دفع،  و  هوا 
مقیاس درصد فضاهای سبز و پارکها به کل اراضی 
شهری، درصد درختان در ارتباط با محیط شهری یا 
اندازه جمعیت، میزان کل گازهای گلخانه ای، درصد 
قابل  منابع  از  که  در شهر  انرژی مصرف شده  کل 
نقلیه  ایجاد می شود، درصد تحرك وسایط  تجدید 
عومی و شخصی، متوسط زمان و هزینه، مقدار کل 
نرخ جمعیت  آب،  کیفیت  در دسترس، شاخص  آب 
میزان  کافی،  و  آشامیدنی سالم  آب  به  با دسترسی 
ایجاد  جامد  مواد  حجم  بازیافت،  نرخ  معلق،  ذرات 

شده اندازه گیری شده است
از  هایی  شاخص  شامل  که  اجتماعی  بخش   -
فضای  کیفیت  گزینی،  سکنی  همسایگی،  قبیل 
و  است  سالمت  و  بهداشت  تحصیالت،  عمومی، 

با مقیاس های دسترسی به خدمات همسایگی در 
توزیع  گیری  اندازه  جرم،  نرخ  زمان،  کوتاهترین 
درآمد و نابرابری، اولویت در سکنی گزینی، درصد 
سبز  فضای  درصد  مناسب،  وضعیت  در  ها  جاده 
)پارك های عمومی(، تعداد مدارس با برنامه های 
آموزشی محیط زیستی، درصد جمعیت با دسترسی 
به زیرساخت های آب و فاضالب، نرخ مرگ و میر، 
امید به زندگی، درصد جمعیت با دسترسی به مراکز 

خدمات درمانی اندازه گیری شده است
به هرحال توسعه پایدار یکي از جامع ترن مفاهیم 
عنصراصلي  مفهوم  این   . است  ها  زمان  همه  در 
سال  به  که  فصلي  چهل  سند  است؛   ۲۱ راهکار 
۱۹۹۲ در نشست سران جهان در ریو مورد پذیرش 
فضایي  سازمان  پایین  سطوح  در  و  گرفت  قرار 
)تامین  پایدار  توسعه  اهداف  شود.  مي  جستجو 
نیازهاي اساسي، بهبود استانداردهاي زندگي براي 
در  ها(  اکوسیستم  بهتر  مدیریت  و  حفاظت  همه، 
منطقه  ملي،  )محلي،  فضایي  سازمان  سطوح  همه 
لیکن سطح شهري،  شود  مي  اجرا  جهاني(  و  اي، 
به علت تمرکز پیوسته رو به رشد جمعیت و فعالیت 
هاي اقتصادي، به ویژه در کشورهاي کمتر توسعه 

یافته، توجه بیشتري را جلب کرده است. 
نتيجه گيری:  

پویاست و  پیچیده و      شهر پدیده ای چندبعدی، 
برنامه ریزی دقیق و کامل برای تمام عناصر آن امری 
دشوار است و بر همین اساس، به عنوان مصرف کننده 
و توزیع کننده اصلی کاالها و خدمات، کانون توجه 
بحث پایداری شده اند. با توجه به این که توسعه پایدار 
بیش از هر معیاری بر معیارهای کیفی و انسانی تأکید 
می کند، بنابراین به منظور دستیابی به یک وضعیت 
پایدار واقعی در شهرها، تدوین سیاست هایی جهت 
نماید. علی  پایدار ضروری می  حصول به شهرهای 
رغم اهمیت جنبه های اقتصادی توسعه، به نظر می 
رسد که توسعه چیزی بیش از رشد اقتصادی است و 
گذشته از بهبود سطح مادی زندگی، عدالت اجتماعی 
و ارزش ها و سنت های بومی را نیز در بر می گیرد. 
لذا توسعه را می توان به معنای ارتقاء مستمر جامعه 
و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر دانست. و به 
عبارت دیگر توسعه فرایندی است که شرایط زندگی 
نامطلوب را به مطلوب تبدیل می کنند. بر این اساس 
هدف اساسی توسعه را بهره رساندن به انسان می دانند 
که بهبود کیفیت زندگی را در بر می گیرد و در قالب 
عمومی  رفاه  و  اشتغال  گسترش  و  درآمد  افزایش 
امکان بروز می یابد. در واقع توسعه بیانگر این است 
نیازهای  با  که مجموعه ارکان یک نظام، هماهنگ 
افراد و گروه های اجتماعی  اساسی و خواسته های 
در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج 
شده و به سوی موقعیتی که از نظر مادی و معنوی 
بهتر است، حرکت می کند. توسعه شهری پایدار به 
عنوان بخش مهمی از توسعه پایدار بر پایه استفاده 

بهینه و مناسب از منابع طبیعی استوار است.

روایت
 تصویر

 

پکن
اتریش

شانگ های چین فورت ونکور واشنگتن
هلند

شاخص های توسعه شهری در شهرهای پایدار

توسعه 
اجتماعی

توسعه 
پایدار

توسعه 
اقتصادی

محیط 
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چند پل 
زیبا ی شهری



دوشنبه - 7 اسفندماه 1396 - شماره 44  

تازه های  ترافیک

تازه های ترافیک

نصب چراغ هوشمند تردد دانش آموزان در شهر تهران
اعضای شورای شهر تهران در راستای تحقق شهر دوستدار کودک دو مصوبه نصب چراغ هوشمند تردد دانش آموزان و 
مناسب سازی حمل ونقل برای کودکان را تصویب کردند. در راستای تحقق شهر دوستدار کودک، پیشنهاد شد طرح 
مرمت پیاده راه ها، پیاده روها و همسطح سازی دریاچه کسر و به طرح پیشنهادی شهر دوستدار کودک اضافه شود.

 دبیر سرویس: لیال صفی خانی
ترا فیک

خبرآشنایی با قوانین

احیای دوچرخه سواری برای تحقق ›شهر پاک‹
بدون  های  شنبه  »سه  ایده 
گذشته  سال  آذرماه  از  خودرو« 
فعال  بختیار،  محمد  شد.  آغاز 
فردی  نخستین  زیست،  محیط 
بود که این ایده بکر را از اراک به 
برای  تا تالش ها  تهران کشاند 
به  خودرو  بدون  روز  یک  ایجاد 

تقویم غیررسمی کشور راه پیدا کند.
ایده »سه  از  سازمان محیط زیست هم قدم های محکم را برای حمایت 
مرکز  ورزش،  وزارت  پای  کم  کم  تا  برداشت،  خودرو«  بدون  های  شنبه 
بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری و شهرداران یزد، تهران ، 
سیرجان ، اصفهان و مشهد هم به این فراخوان باز شود. حاال بیش از 150 
شهر دیگرهم به این فراخوان پیوسته اند و می خواهند »سه شنبه ها« را به 

یک روز خاص برای عابران پیاده روها تبدیل کنند. 
محمد درویش، فعال محیط زیست در این زمینه ازستادی نام می برد که وزارت 
ورزش و جوانان برای حمایت از فراخوان »سه شنبه های بدون خودرو« راه 
انداخته است.این ستاد قرار است با توزیع بروشور و بسته های تبلیغاتی به گروه 
های مردمی بپیوندد که می خواهند برای کاهش آلودگی هوا، پایشان را از روی 

پدال های گاز خودروها بر رکاب های تمیز دوچرخه ها بگذارند.
برای همین  بپیوندند.  پاک  تجربه  این  به  ایران  است همه شهرهای  قرار 
»طراحی مسیر ایمن دوچرخه ها« یکی از اهداف اصلی این فراخوان قرار 
داده شده تا »سه شنبه های بدون خودرو« به »سه شنبه های با دوچرخه« 

تغییرنام دهد.
فراخوان  پیشتاز  دیگر  از شهرهای  بیش  امروز  ها،  دوچرخه  اصفهان شهر 
آنکه  از  البته بیش  بدون خودرو« است، شهرت اصفهان  »سه شنبه های 
این  که  است  وامدار شهرداری  باشد،  از خودرو  خالی  باغ«  مدیون »چهار 
تا شهرداری اصفهان،  از مسیر خانه  با رکاب زدن های پی در پی  روزها 

حمایت از فراخوان »سه شنبه های بدون خودرو« را عملی کرده است.
  

پلیس چین و استفاده
 از عینک های تشخیص چهره برای اسکن مسافرین

نیروی پلیس کشور چین اخیراً به 
عینک هایی با قابلیت تشخیص 
چهره مجهز شده که از آنها برای 
و هواپیما  قطار  اسکن مسافرین 
صورت  به  شود؛  می  استفاده 
افرادی  تشخیص  برای  خاص 
پلیس  توسط  خواهند  می  که 

شناسایی نشوند یا از مدارک جعلی استفاده می کنند. بنابر گزارش ها، پلیس 
این کشور تا به این لحظه 7 نفر را به خاطر ارتباط با پرونده های جنایی و 26 

نفر را به خاطر استفاده از مدارک جعلی به هنگام سفر دستگیر کرده است.
کمپانی LLVision Technology  توسعه این دستگاه را برعهده داشته 
است. کمپانی مورد اشاره به تولید پوشیدنی های مختلف مانند پوشیدنی هایی 
مجهز به دوربین فیلمبرداری می پردازد و آنها را به هرکسی می فروشد، اما 
این موضوع درباره دیوایس های مجهز به تشخیص چهره مصداق ندارد و این 

عینک ها به مصرف کنندگان عادی فروخته نمی شوند.
LLVision  می گوید که در آزمایش ها، سیستم اش توانسته اشخاص را در 
دیتابیسی شامل 10 هزار نفر شناسایی کند و تمام این پروسه، طی 100 میلی 
ثانیه انجام می شود. با این حال مدیرعامل کمپانی چینی متعقد است که در 
دنیای واقعی، این دقت می تواند به خاطر »نویزهای محیطی« کاهش پیدا 
کند. گذشته از پرتابل بودن، یکی دیگر از مسائلی که عینک LLVision را 
از سایر سیستم های تشخیص چهره متمایز می کند، حمل دیتابیس آن روی 

دیوایسی دستی به جای دسترسی از طریق فضای ابری است.
بدیهی است که این تکنولوژی، نگرانی هایی را درباره حریم شخصی به وجود 
می آورد و بسیاری باور دارند که پلیس نباید از آن بهره بگیرد. منتقدین این 
حرکت می گویند تجهیز تمام نیروهای پلیس به تکنولوژی تشخیص چهره 
می تواند در نهایت به جاسوسی از مردم چین در ابعاد گسترده منجر شود. 
گفتنی است دولت چین از چندی پیش مشغول ساخت دیتابیس تشخیص 

چهره ای از تمام 1.3 میلیارد شهروند خود نیز بوده است.
 

پهپادهای هوشمند بدون هدایت انسان
در خیابان های شهر حرکت می کنند

اچ  تی  ای  دانشگاه  محققان 
هوش  از  استفاده  با  زوریخ 
آموزش  پهپادها  به  مصنوعی 
داده اند که بدون نیاز به دخالت 
های  خیابان  فراز  بر  انسان 

شهرها پرواز کنند.
از  استفاده  با  یادشده  پهپادهای 

نرم افزاری به نام درو-نت یاد گرفته اند که موانعی مانند انسان ها، تیرهای 
برق، خودروها و غیره را شناسایی و از برخورد با آنها جلوگیری کنند.

شبکه عصبی خودآموز این نرم افزار به گونه ای طراحی شده که در حین 
پرواز با شناسایی موانع محیطی موجود قادر به افزایش اطالعات و دانش 
از اطالعات  خود در این زمینه است. پهپادهای تعلیم دیده بر این اساس 
ها،  اتومبیل  انواع  محلی،  های  جاده  زوریخ،  های  خیابان  مورد  در  کاملی 

موتورسیکلت ها و حتی دوچرخه ها برخوردارند.
داده  و  اطالعات  زوریخ  از سطح شهر  ویدئوهایی  دریافت  با  آنها همچنین 
های خود را در این زمینه به روز می کنند. داده های دریافتی توسط نرم افزار 
درو – نت بر مبنای زاویه دید، احتمال تصادم با موانع محیطی و غیره تحلیل 

شده و در میان پهپادهای در حال پرواز به اشتراک گذاشته می شود.
آنها  به  و  دارد  پهپادها سازگاری  از  با طیف گسترده ای  یادشده  افزار  نرم 
کمک می کند تا در آینده در محیط های بسته ای مانند منازل، پارکینگ 
ها و غیره بدون نیاز به کنترل و دریافت آموزش های اضافی پرواز کنند. 
دستیابی به این فناوری در آینده استفاده از پهپادها برای انجام عملیات امداد 

و نجات را تسهیل خواهد کرد.
  

گواهینامه فیزیکی در فنالند منسوخ می شود!
ونقل  حمل  ایمنی  سازمان 
 Transport Safety( فنالند
با  دارد  قصد   )Agency
استفاده از یک اپلیکیشن نسخه 
برای  را  گواهینامه  دیجیتال 

رانندگان فراهم کند.
 Graet و  سوئد   HiQ شرکت 

Apes فنالند نمونه اولیه ای از یک اپلیکیشن موبایل طراحی کرده اند که به 
طور خودکار عکس و اطالعات فرد را با توجه به مخازن سازمان هایی مانند 
پلیس یا کنترل پاسپورت تجدید می کند. این اپلیکیشن به طور آنی جریمه 

های کاربر را نیز یادآوری می کند.
اپلیکیشن Autoilija تاکنون برای Ios  عرضه شده و نسخه اندروید آن نیز 
در حال طراحی است. پس از دانلود این اپلیکیشن، با کمک اطالعات ذخیره 

شده شهروندان فنالندی در مخازن ملی، کاربر احراز هویت می شود.
پس از احراز هویت، اطالعات گواهینامه رانندگی از یک سرور امن بازیافت 
گیرد.  می  قرار  دیگر  دولتی  سرور  یک  از  فرد  عکس  آخرین  کنار  در  و 
سپس کاربر با انتخاب رمزی 4 رقمی از گواهینامه رانندگی دیجیتال خود 

محافظت کند.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با 
تجهیزات خط کشی معابر شهری

سایت  گزارش  به 
به  و  اهواز  شهرداری 
و  حمل  معاونت  از  نقل 
کارگاه  ترافیک  و  نقل 
موضوع  با  آموزشی 
آشنایی با تجهیزات خط 
جلسات  سالن  در  کشی 
سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز با حضور مدیران و 

کارشناسان معاونت حمل و نقل و ترافیک برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی صراف کارشناس ارشد راه و ترابری 
،  عملیات خط کشی معابر شهری را بررسی کرد و انواع 
رنگ های ترافیکی، پارامترهای کیفی، روشهای مختلف 
آماده سازی سطوح، انواع ماشین آالت و نحوه اجرای فنی 
خط کشی معابر شهری را به تفصیل توضیح و آموزش داد.

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که میزان ترافیک 
شهری مهمترین عامل در اجرای خط کشی معابر است 
و   اواخر بهار تا اوایل پاییز و ساعت 10 الی  15 بهترین 

زمان برای انجام این کار می باشد.
پس از اتمام کارگاه آموزشی، معاون حمل و نقل و ترافیک 
در سالن جلسات حضور یافته و ضمن قدردانی از مهندس 
صراف، نکاتی را به کارشناسان حاضر در جلسه یادآوری کرد.

لویمی تاکید کرد: می بایست مطالعات گسترده تری در 
زمینه خط کشی ها انجام شود . همچنین عملیات رنگ 
در خصوص  و  اجرا شده  وقت  اسرع  در  جداول  آمیزی 
تابلوهای  ترافیکی،  تجهیزات  بهسازی  و  ساماندهی 
راهنمای مسیر، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، ایستگاه 

های اتوبوس و پایانه ها اقدامات الزم انجام شود.
پل  اصالحات  تمامی  باید  کرد  اضافه  لویمی  پایان  در 
 97 سال  در  مدارس  از شروع  قبل  تا  پیاده  عابر  های 

انجام شود.
 

بازدید اعضای کمیسیون حمل و نقل و 
ترافیک شورای شهر از مرکز مانیتورینگ 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری

سایت  گزارش  به 
نقل  به  اهواز  شهرداری 
از معاون حمل و نقل و 
گذشته  یکشنبه  ترافیک 
اعضای کمیسیون حمل 
و نقل و ترافیک شورای 
شهر اهواز در محل مرکز 
کنترل و مدیریت ترافیک حضور یافتند و ضمن بازدید از 
مرکز کنترل، از روند فعالیتهای این مرکز باخبر شده و به 
بررسی وضع موجود تقاطعات هوشمند ترافیکی، سامانه 

های ثبت تخلف و دوربینهای نظارتی پرداختند.
 معاون حمل و نقل و ترافیک با اشاره به برنامه ریزی 
های بعمل آمده در سال جاری   بر توسعه سامانه های 
ترافیکی هوشمند و زیرساخت فیبر نوری شبکه حمل و 
این  از  برداری هرچه سریعتر  بهره  لزوم  اهمیت  و  نقل 

شبکه تاکید کرد.
وی با اعالم خبر افزایش تعداد دوربینهای ثبت تخلف و 
اتصال به شبکه کشوری معاینه فنی خودرو )سیمفا( افزود:  
با اتصال از طریق اپلیکیشن اطالع رسانی که به زودی 
انواع اطالع  قرار خواهد گرفت،  در دسترس شهروندان 

رسانی ها از این طریق انجام خواهد شد.
 در ادامه بازدید لویمی به عملکرد دوربین های نظارتی 
لزوم  بر  و  کرد  اشاره  امنیتی  و  ترافیکی  کاربردهای  و 
ساخت مرکز کنترل و مدیریت ترافیک مجهز و مطابق با 

استانداردهای روز تاکید کرد.
ترافیک  و  نقل  و  کمیسیون حمل  نژاد عضو  موسوی   
شورای شهر اهواز نیز بر لزوم اطالع رسانی لحظه ای 
به  تخلف  ثبت  دوربینهای  توسط  شده  ثبت  تخلفات 

شهروندان اشاره کرد.
 باباپور عضو دیگر شورای شهر اهواز نیز به بررسی صحت 
عملکرد دوربینها از لحاظ فنی و اهمیت توسعه سامانه 
هوشمند در شهر اهواز به عنوان یک عامل بازدارنده و 

کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی تاکید کرد.
 همچنین فلسفی رییس شورای شهر اهواز به حمایت 
لزوم  و  هدفمند  های  برنامه  و  ها  طرح  از  جانبه  همه 
بروزرسانی دانش و اطالعات مجموعه ترافیک شهرداری 

اهواز اشاره کرد.
خصوص  در  نقل  و  حمل  معاون  بازدید  پایان  در   
موضوعات مربوط به چراغهای راهنمایی و رانندگی و نرم 
افزارهای مدیریت و کنترل ترافیک به تفصیل توضیح داد 
و به اتفاق اعضای شورا از محل احداث ساختمان جدید 

مرکز کنترل و مدیریت ترافیک بازدید بعمل کردند.

دیدار معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اهواز با خانواده شهید مدافع 

حرم محمد کیهانی
سایت  گزارش  به 
نقل  به  اهواز  شهرداری 
و  ونقل  حمل  معاون  از 
چهارشنبه  روز  ترافیک 
سال  18بهمن  مورخ 
و  حمل  معاون  جاری 
نقل و ترافیک به همراه 
تنی چند از اعضای شورای اسالمی شهر اهواز و مدیران 
عامل سازمان های اتوبوسرانی و پایانه ها و جمعی از 
محمد  حرم،  مدافع  شهید  خانواده  با  مجموعه  مدیران 
کیهانی از شهدای شاغل در شهرداری اهواز دیدار کرد.

اشاره  با  دیدار  این  در  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
استقامت  شهدای  به  حرم  مدافع  شهدای  اینکه  به 
اسالم معروف شده اند، گفت: مردم ایران قدردان ایثار 
خصوصا  آنان  معزز  های  خانواده  و  شهدا  فداکاری  و 
شهدای مدافع حرم هستند و می دانند اگر این ایثارها 

نبود، کشور و انقالب حفظ نمی شد.
لویمی تکریم خانواده شهدا را با ارزش و مهم دانست 
والدین  ایثارگری  و  فداکاری  از  تجلیل  کرد:  تأکید  و 
باعث می شود  آنان  فرزندان  و  معظم شهدا، همسران 
زنده  همواره  اسالم  سرافراز  شهدای  خاطره  و  یاد  تا 

نگاه داشته شود.
حرم،  مدافع  شهید  خانواده   از  پایان  در  است  گفتنی 

محمد کیهانی با اهدای هدایایی تجلیل شد.

گذشت در رانندگی اولین قدم در نظم دادن به ترافیک است.

مقدمه :  خیابان بعنوان یک شریان ارتباطی زیر بنایی 
ترین عنصر در ساختار کالبدی هر مجموعۀ زیستی به 
را  آید. چنانچه کالبد یک مجموعۀ زیستی  شمارمی 
مجموعه ای از فضاهای مثبت )کالبدی پر( و فضاهای 
منفی)کالبدهای خالی( تصور کنیم ، فضاهای مثبت 
فضاهای منفردی هستند که بر اثر یک نظم قراردادی 
به   . دهند  می  سازمان  را  جمعی  یا  منفی  فضاهای 
عبارت دیگر ، نظم همجواری کالبدهای پر، جداره و 

سیمای فضاهای خالی را به وجود می آورند . 
فضاهای جمعی حاوی ارزش های فرهنگی و محیطی 
جامعه است که در دوران مختلف شکل گرفته اند و 
بر ماست که با شناخت کل این ارزشها تحول آیندۀ 

فضاها را به طرزی هماهنگ و سازگار کنترل کنیم.
از مطالعات طراحی شهری  در این مقاله چکیده ای 
چند محور شهری تهران را می خوانید. هدف از این 
سیمای  در  آشفتگی  و  ناهنجاری  شناسایی  مطالعه 
خیابانهای اصلی و نحوۀ ایجاد هماهنگی در توسعه و 
نوسازی آنها به کمک ضوابط کنترل کننده بوده است. 
لیکن در ابتدا الزم است برخی مبانی و تعاریف رابه 

اجمال بیان کنیم .
تحول مبانی زیبایی شناختی طراحی 

خیابان های شهری:
خیابان شهری در قالب مبانی دو مکتب کالسییسیسم 
و رومانتیسیسم ارزیابی می باشده است این دو مکتب 
با معیاری های زیبایی شناختی کامال متفاوت ومتاثر از 
شرایط اجتماعی – سیاسی زمان خود در دوران متمادی 
ظهور کرده و مورد توجه قرار گرفته اند .کالسیسیم 

و  نظم  اشرافیت،  تشخیص،   ، و جالل  مظهر شکوه 
تمر کز قدرت بوده است و هویت آن حاکی از تسلط 
حاکمیت اجتماعی است .رمانتیسیسم مظهر تنوع فرم 
بومی بودن و دموکراسی است و هویت آن حاکی از 
تسلط ارزش های فردی و گرایشهای شخصی است 

مبانی اصلی مکتب کالسیسیسم که در ادوار مختلف 
با شدت و ضعفهای متفاوت ظهور کرده است نظم 
تقارن و پرسپکتیو است نمونه های باستانی این سبک 
خیابان های طراحی شده در دوران روم باستان است 
که فضاهای اصلی شهررا به هم پیوندمی دادند. در 
ه  ویژ  از جایگاه  ریتم و ستون  این خیابانها  معماری 
ای بر خوردارند .نظم تقارن و منو مانبالیسم ارزشهای 
مطلق زیبایی است که از کلیه زوایا و در همه ی ابعاد 
مشهود است .آخرین باز تابهای سبک نئوکالسیسیسم 
در طراحی خیابانهای مربوط به اواخر قرن نوزدهم و 
خیابانهایی که توسط هوسمان درشهر پاریس احداث 
که  بود  ناش  سبک  این  شود.بانی  می  دیده  گردید 

خیابان معروف ریجنتز لندن راطراحی کرده است .
ای  موزه  های  ایتالیاوخیابان  تئاتری  های  خیابان 
آلمان در قرن نوزدهم نیز به پیروی از همین سبک 

طراحی شده بودند .
کاًل یک خط  پاریس  در  های طراحی شده  خیابان 
بام مشخص رادر طول خود حفظ می کردند . فرم 
و نوع و ارتفاع پنجره ها نیز به گونه ای همشکل و 
وتناسب  ریتم  و  نظم   . شدند  می  تکرار  اندازه  هم 
بوده  زیبایی  مبنای  پرسپکتیو  رعایت  ریاضی واصل 
است . نقطه تمرکز پرسپکتیو در غالب خیابان ها ی 
طراحی شده منطبق با استقرار یک یادبود با شکوه 
است. مبنای طراحی شهر در کل ، چند نقطۀ تمرکز 
بود و خیابان های مستقیمی که این نقاط را به هم 
و  سمبلیک  بناهای  هم  مواردی  ودر  پیوستند  می 
شکوهمند با عملکرد های عمومی مانند سالن های 
تئاتر و کنسرت یا شهرداری در بدنۀ آنها به گونه ای 

متقارن جای می گرفتند.
شده  یاد  شناختی  زیبایی  های  ارزش  مقابل  نقطۀ 
خیابان هایی است که با معیارهای رمانتیسیستی به 
دراین سبک  زیبایی  اصول  اند.  گرفته  تدریج شکل 

شهرسازی تنوع فرم، شکل، مصالح و رنگ است.
کردن  کش  فرو  با  متناوباٌ  نیز  گرایی  تنوع  ظهور 
تمایالت کالسیسیستی به اوج خود رسیده است و پس 
از ظهور مجدد آن کنار گذاشته شده است . نقطۀ اوج 

آن در دوران قرون وسطی بود .
با تحوالت اجتماعی و هنری دوران معاصر نیز تدریجًا 
ارزش های نئوکالسیسیستی مورد تردید قرار گرفت . 
دیدگاه های هنری و معماری مدرن تدریجاً پایه های 
تنوع درفرم ترکیب را در خیابان های موجود پذیرفت.

کاًل دراین مقاله قصد برخورد تاریخی با شکل گیری 
خیابان شهری درمیان نیست و تنها معیارهای شیوۀ 
طراحی مبتنی برنظم و تنوع ارائه می شوند که تأثیرات 

گسترده ای در کالبد شهرها بر جای گذاشته اند .
دراینجا الزم به ذکر است که تنوع فرم و ترکیب که 
تدریجاً در خیابان های دوران معاصر پدید آمد، تنها 
دوره  دراین  بلکه  نبود  خیابان  کالبدی  تحول  زمینۀ 

ساختار فضایی خیابان دستخوش تغییری اساسی شد 
که در شکل و تداوم آن تأثیر گذاشت . 

عناصر طراحی خیابان های شهری 
برخورد با مسائل کالبدی شهر مبحثی است نوپا که 
در کشورهای صنعتی نیز سابقۀ چندانی ندارد . از آنجا 
که کالبد شهر بدنه ای است زنده و پویا و مدام تغییر 
با معضالت شهر  فعاالنه  مواجهۀ  می کند، ضرورت 
وظیفۀ  اجرایی  کاران  اندر  به دست  رساندن  یاری  و 
همۀ متخصصان و صاحبنظران این حرفه است. روند 
اتخاذ  تحول و شکل گیری شهرها گویای ضرورت 
نگرشی خاص و متفاوت در قبال ویژگیهای کالبدی 
های  ارزش  توان  می  که  معنی  بدین  است،  خیابان 
کالبدی خیابان را از لحاظ سیمای شهری به گونه ای 

و  میدان  مانند  کالبدی شهر  از سایر عناصر  متفاوت 
نظارۀ  در  گرفت.  درنظر  معماری  مجموعۀ  یایک 
سیمای خیابان، عواملی چون زاویۀ دید پرسپکتیو و 
بعد چهارم یعنی یا حرکت دارای نقش تعیین کننده 
است. به همین دلیل بیان مفاهیم و انتقال دیدگاه های 
نگرشی  و  ویژه  الفبایی  گذاری  پایه  مستلزم  مختلف 
خاص در قبال ویژگیهای کالبدی خیابان شهری است.
عناصر کالبدی و زیست محیطی شاخص 

و قابل تعریف درمبحث طراحی خیابان 
شهری به شرح زیر است :

1- خط آسمان .
2- جداره.
- زمینه 
- ریتم

- همردیفی 
- تداوم

- معماری خیابانی 
- تناسبات

- پیچ 
3- نبش 
4- نشانه 

5- مناظر متوالی 
6- محوطه سازی 

7- عناصر زیست محیطی 
- فعالیت های انسانی 

- پوشش گیاهی 
1- خط آسمان :

مقصود از خط آسمان که یکی از عناصر پایه و مهم 
جدارۀ  جدایی  حد  رود،  می  شمار  به  خیابان  سیمای 

کالبد خیابان از آسمان است . 
اجزاء خط آسمان شامل خط پایه و خط ترکیب است 
نام آن  به  پایه خطی است که جدارۀ مسطح  . خط 
ختم می گردد. خط ترکیب خطی است که حد نهایی 
جدارۀ خیابان یا بام و غیره را مشخص می کند . این 
در  است که  احجامی  کالبدی شامل مجموع  عنصر 
ابنیۀ  با  ترکیب  در  یا  و  دارد  بناها وجود  بام  ترکیب 

بلندتر مستقر در پشت جداره قابل رویت است . 
در  فرم  ترکیب  تجلیگاه  آسمان  خط  کالبدی  عنصر 
کالبد خیابان به شمار می رود و مظهر نظم یا تنوع 

در سیمای خیابان است.

2- جداره :
تشکیل  را  خیابان  کالبد  اصلی  بخش  خیابان  بدنۀ 
را  خیابان  فضای  عنصر  این  حقیقت  در  دهد.  می 
مشخص می کند و به آن مفهوم محیطی می بخشد.

عناصر طراحی در جداره شامل زمینه ریتم، همردیفی، 
تداوم، معماری خیابانی، تناسبات، پیچ، نبش می گردد. 
جنبه  از  ای  مجموعه  به  جداره  در  زمینه  زمینه: 
های عمومی معماری، رنگ و تکرار اجزاء و عناصر 
خیابان  جدارۀ  در کل  که  گردد  می  اطالق  کالبدی 
حضور دارند و عامل وحدت و هویت بخشی به آن 

محسوب می گردند.
و  افقی  عناصر  تکرار  از  است  عبارت  ریتم  ریتم: 
عمودی جداره که در زاویۀ دید و در پرسپکتیو تشدید 
می شود و معرف زمینه است. تناسبات و خطوط تقسیم 
پنجره ، بالکنی ها، پنجره های طولی راه پله و عناصر 
معماری مجموعاً ریتم را در زمینۀ جداره برجسته می 
کنند. تداوم و هارمونی رنگ یا به عبارتی ریتم رنگ 

ها نیز از دیگر عوامل زمینه ساز محسوب می گردد.
سیمای  بارز  ویژگیهای  از  همردیفی  همردیفی: 
های  دوره  در  که  است  خیابان  طراحی  در  شهری 
شناسی  زیبایی  اصول  گوناگونی  رغم  به  مختلف 
 . است  شده  تأکید  آن  حفظ  بر  اجتماعی  نظم  و 
نو  و  کالسیک  نظم  دارای  های  خیابان  درسیمای 
اساسی  معیار که شرط  تنها  نه  کالسیک همردیفی 
زیبایی محسوب می گردیده است. در سیمای خیابان 
های دارای بافت متنوع رمانتیسیستی نیز این عنصر 
همپای همجواری حتی االمکان ملحوظ بوده است . 
خیابان در بافت متنوع دوران معاصر به لحاظ ضوابط 
عقب نشینی و تعریض تدریجی ، سیمای ناهنجاری 
به خود گرفته است، لیکن در شرایط خاص، چنانچه 
ریتم عقب نشینی ها تداوم ساخت را مخدوش نسازد، 
می تواند در جهت مطلوب سازی سیمای خیابان مورد 

بهره برداری قرار گیرد . 
یک  بعنوان  خیابان  فضایی  گیری  شکل   : تداوم 
های  جداره  تداوم  از طریق  تواند  می  تنها  کریدور 
جداره  هدف  بدون  شدن  باز  کند.  پیدا  هویت  آن 

موجب تضعیف حس مکان در قالب هویت خیابانی 
آن می گردد. 

ردیف  با  تواند  می  سبز  فضای  و  پارک  همجواری 
پوشش گیاهی گسستگی در این تداوم را جبران کند. 
تواند  می  میدان  مانند  بسته  فضای  یک  همجواری 

ارزش جدید را در کالبد خیابان مطرح سازد .
یک  ایجاد  با  متداوم  جدارۀ  یک  در  حجمی  تنوع 
فضایی  عنوان  به  مناسب  نشستۀ  عقب  فضای 
در  را  فضایی  های  ارزش  تواند  می  عملکردی، 
کالبد خیابان وارد کند که ضمن ایجاد تنوع فضایی، 
عملکردهای خاصی را نیز – مانند صف بلیط سینما 

و تئاتر که نیازمند سکون اند. پاسخگو باشد.
معماری خیابانی: معماری قابل استقرار در زمینۀ 
واقع  در   . است  هایی  ویژگی  دارای  خیابان  یک 
معماری خیابانی یک معماری زمینه گرا و محافظه 
های  خصیصه  دارای  خیابانی  معماری  است.  کار 

معماری باز سازی و نوسازی است و معماری است 
معماری  عناصر  و  هویت  کردن  منعکس  که ضمن 
بناهای طرفین، موجبات تأکید و پوپایی این خصیصه 
ها را فراهم می سازد. معماری خیابانی جزئی از یک 

کل واحد است. 
شهری  خیابان  ارتفاع  و  عرض  تناسب  تناسبات: 
عاملی است که در تعیین ارزش های محیطی فضا 
این عامل ضمن رعایت  تأثیری قابل مالحظه دارد. 
درک انسان از تناسب در محیطش، معیارهای اقلیمی 
را نیز در مد نظر دارد. معیارهای عقب نشینی در ارتفاع 
خیابان  مقابل  ضلع  به  رسانی  آفتاب  منظور  به  که 
تدوین شده و بخش عمدۀ خیابان های شهر پاریس 

را شکل داده است.
پیچ : پیچ در فقرات خیابان شهری موجب بسته شدن 
دید و معرفی جهت حرکت می شود. بسته شدن دید 
نیز به نوبۀ خود سبب می گردد که ارزش های کالبدی 
و سیمای جداره که در مقابل دید قرار دارند برجسته تر 
شوند. معموالً طراح شهری بنای یادبود یا نشانه را در 

این نقاط مستقر می کند. 
3- نبش :

نبش بخشی از جداره است که در تقاطع با معبر دیگر 
و یا اتصال به میدان ایجاد می شود در طراحی جداره، 
نقش نبش از نظر تبدیل ارتفاع حائز اهمیت است و در 
واقع نقطۀ عطف بخشی از جداره محسوب می گردد . 
و  توقف  فضای  میدان  و  چهارراه  اینکه  به  توجه  با 
تأمل است، توجه بیشتر به سیمای آن معطوف می 
گردد.همین، به منظور گسترده کردن فضای دید و 
کالبد  حجم  تعدیل  چهارراه،  فضای  در  آسمان  خط 
کالبدهای  تدریجی  نشینی  عقب  و  تقاطع  در  نبش 

بلندتر مطلوب است .
4- نشانه :

استقرارش در جداره  بنایی است سمبلیک که  نشانه 
موجب توقف دید و جلب توجه می شود . همچنین 
این عنصر کالبدی در خاطر باقی می ماند و در شناخت 

محیط موثر است .
در خیابان های نوکالسیک هوسمان موقعیت استقرار 
نشانه مورد تأکید خاص قرار گرفته است و کلیۀ نشانه 
ها در نقطۀ کانونی پرسپکتیو خیابان مستقر شده اند. 
استقرار نشانه در جداره موجب غنی شدن خط آسمان 

و تجهیز جداره نیز می گردد. 
5- عناصر متوالی :

وجود عناصر و ابنیۀ بلند در جداره ، خصوصاً در فاصله 
ای از آن سبب غنی شدن خط آسمان می گردد ، اما 
این پدیده به واسطۀ بعد چهارم، یعنی زمان و حرکت ، 
ترکیبات متفاوتی با سایر عناصر معماری جداره و خط 
آسمان ایجاد می کند که در مجموع به گونۀ مناظر 
متمادی و متوالی از یک مجموعه در ذهن ناظر نقش 
ابعادی  می بندد و ارزش های سیمای شهری را در 

دینامیک تنوع می بخشد.
6- محوطه سازی شهری :

محوطه  طریق  از  شهری  فضای  تجهیز  از  بخشی 
سازی و کف سازی صورت می گیرد. تجهیزات و اثاثۀ 
عملکرد  با  انسان  ارتباط  برقراری  نیز ضمن  شهری 
کند.  می  موثری  کمک  فضایی  آرایش  به  محیطۀ 
مجسمه، ستون، یادبودن، ستون آگهی های تبلیغاتی 
به همراه کف سازی های منقوش و ردیف ستون و 
آمفی تئاتر های روباز از اجزاء محوطه سازی فضای 
شهری است که این فضا را در راستای عملکرد پیش 

بینی شده مفهوم می بخشد.
7- عناصر زیست محیطی :

فضای  ارزشهای  کاًل  انسانی:  های  فعالیت 
شهری مجموعه ای است از ارزش های کالبدی و 
ارزشهای کالبدی و ارزش های زیست محیطی. به 
عبارت دیگر ارتباط متقابل انسان با محیط و میزان 
محیطی  های  ارزش  آن  از  برداری  بهره  نحوۀ  و 
یک فضا را تشکیل می دهد . فضای خیابان محل 
اجرای  تبادالت فرهنگی و تفریحی و  داد و ستد و 
به  و  تظاهرات جمعی  آرای سیاسی،  بیان  موسیقی، 

نوعی فضای عمومی شهر است. 
گیاهی  پوشش  عنصر  کاًل  گیاهی:  پوشش 
و  ای  حاشیه  ای  پدیده   ، انبوه  درختان  شکل  به 
که  جایی   ، شهر  حومۀ  به  متعلق  است  عنصری 
عناصر کالبدی ضعیف می شود و ارزشهای فضایی 
غیر کالبدی با ارزشهای کالبدی سیمای شهری در 
گیاهی  پوشش  از  استفاده   . گیرد  می  قرار  تقابل 
هایی  جداره  ترمیم  منظور  به  توان  می  را  انبوه 
اند.  ارزشهای سیمای شهری  فاقد  که  کرد  توصیه 
شامل  شهری  فضای  در  مناسب  گیاهی  پوشش 

درختچه های کوتاه و بوته های تزیینی است .
 نویسنده: کامران ذکاوت

طراحی خیابان شهری 



یادداشت

احسان علی زاده 
کارشناس ارشد روانشناسی

  كودكان  معموال بخشی  از اوقات  شبانه روز خود را 
صرف  بازی  می كنند و از طریق  آن  به  حواس  خود 
نقاط  نیز  و  توانایی   میزان   به   و  می بخشند  مهارت  
بازی كردن ،  از  آنها  هدف   می برند.  پی   خود  ضعف  
و  جهان   شناخت   وقت گذرانی ،  سرگرمی ،  و  تفریح  
فرار از غم ها و كدورتهاست  كه  سه  مورد آخر را به  

طور غیر مستقیم  درك  می كند. 
● فواید بازی  

موجب   و  داشته   حیاتی   نقشی   كودكان   برای   بازی  
پرورش  روح  و وسیله ای  برای  شادی  و انبساط خاطر 
كودكان  است .پدر و مادر عاقل  در ضمن  بازی  كودك  
می تواند صفات  اخالقی  و اجتماعی  فراوانی  را به  او 
بیاموزد.همچنین  بازی  در گروه  باعث  پرورش  وجدان  

كودك  می شود. 
● بازی  برای  شناخت  کودك  

از طریق  بازی  با كودك  می توان  دریافت  كه  او فردی  
آرام   فرمانبر؟  یا  است   فرمانده   ضعیف ؟  یا  تواناست  

است  یا شلوغ  و... 
می توانیم   اسباب بازی ها  با  كودك   بازی   طریق   از 
احساسات  خصمانه  یا دوستانه  او را دریابیم  و بفهمیم  
چه  مسئله ای  او را رنج  می دهد، از كه  گله مند است ، 
از صفات  و خصوصیات   آرزویی  دارد و بسیاری   چه  
و  ابتكار  قوه   مهربانی ،  ترس ،  شجاعت ،  مثل :  دیگر 
انزواجویی   جنبه   نابسامان ،  یا  و  عادی   وضع   ابداع ، 
كودك   كردن   بازی   سایه   در  جمع ،  در  زندگی   یا 

مشخص  می شود. 
بازی  باعث  آرامش ، تسكین ، آموزش  راه  زندگی  و ایجاد 
راهی  برای  رسیدن  به  انس  و الفت  در كودك  می شود. 

● انتخاب  اسباب بازی  
فروشگاه   در  را  وقتتان   مادر عزیز ساعتها  و  پدر  شما 
و  جالب ترین   بهترین ،  تهیه   صرف   اسباب بازی ، 
بی خطرترین  اسباب بازی ها برای  فرزندتان  می كنید و 
شاید واقعا برایتان  عجیب  باشد وقتی  كه  می بینید بعد 
از دادن  اسباب بازی  جدید به  او، كودكتان  دوباره  به  سراغ  
در قابلمه ای  می رود كه  همیشه  دوست  دارد با آن  بازی  

كند.این  را بدانید بهترین  اسباب بازی  آن  است  كه  كودك  
را مجذوب  خود كند و او را دوباره  به  سمت  خود بكشاند. 

● رعایت  تناسب  سنی  
تغییر  سرعت   به   كودكان   زندگی   اول ،  سال   سه   در 
می كند و در این  میان  رعایت  سن  كودك  در انتخاب  

اسباب بازی  مهم  است . 
كه   دارد  نیاز  اسباب بازی ای   به   خردسال   كودك  
كند.اسباب بازی های   تحریك   را  او  پنجگانه   حواس  
مناسب  برای  كودك  زیر یك  سال ، آنهایی  هستند كه  
رنگها، حاالت  مختلف  سطح  )نرمی  یا زبری  و غیره ( 
مواد و شكلهای  جالب  و متنوع  را به  كودك  بنمایانند. 
به   جغجغه   مثل   دارند،  صدا  كه   اسباب بازی هایی  
رشد  و  می دهد  كنترل   و  تسلط  احساس   كودك  
مهارتهای  دستی  و هماهنگی  او را سرعت  می بخشد. 
كودكان  نوپا از هرمهای  اسباب بازی  و الگوهایی  كه  
داخل   اسباب بازی های   جمله   از  می شوند;  هم   سر 
حمام  و پازلهای  چوبی  كه  بر روی  یك  صفحه  چیده  

می شوند، بسیار لذت  می برند. 
كودكان  در دو سالگی  مهارت  چرخش  مچ  دست  را 
كسب  می كنند و اسباب بازی هایی  كه  درپوش  پیچی  
دارند و مكعبهایی  كه  داخل  هم  چفت ، می شوند برای  

آنان  مناسب  است . 
كودك  پیش  دبستانی  از بازی  با مكعبها، وسایل  نقاشی  
بازی های   محرك   كه   چیزی   هر  و  رنگ آمیزی   و 
تخیلی  باشد، لذت  می برد.همچنین  بازی  با كارتهای  

بازی  یا دومینوهای  تصویری  برای  او جالب  است . 
● انواع  بازی های  دخترانه  و پسرانه  

شاید نوع  اسباب بازی  برای  بچه های  پسر و دختر در 
سنین  مختلف  تقریبا یكی  باشد، اما شكل  بازی های  

آنان  با هم  متفاوت  است . 
هم   با  یك سالگی   حدود  تا  دخترها  و  پسرها  بازی  
دست  چگونه   كه   می آموزند  است .آنان   یكسان  
بگیرند،  در دست   را  اشیا  دهند،  را حركت   هایشان  
به   درآورند،  را  جغجغه   صدای   ببرند،  دهان   به  
كنند،  بازی   دستانشان   با  بخندند،  دیگران   اداهای  
شصت  پایشان  را بگیرند و یا به  دنبال  عروسكهای  
یك   حدود  از  اما  بگیرند،  را  آنها  تا  بروند  متحرك  

سالگی  به  بعد اختالفات  در بازی های  دختر و پسر 
نمایان تر می شود. 

● پسرها و بازی هایشان  
به  غیر از بازی  با اسباب بازی ها یك سری  بازی های  
با  یا  و  تنهایی   به   خود  با  آنها  كه   دارد  وجود  دیگر 

دوستانشان  انجام  می دهند. 
پسرها از حدود دو سالگی  كمی  جسورتر می شوند، به  
به   با توجه   اثبات  می كنند و  را  راحتی  مالكیت  خود 

شخصیت هایشان  یا گستاخ  می شوند یا آرام .
نظر می رسد  به   كارترند  و شلوغ   تكاپو  پر  آنان  كه  
و  مهیج   بازی های   پس   باشند;  هم   عجول تر  كه  
او،  دنبال كردن   مانند  دارند;  دوست   را  پرسروصدا 
گرفتن  او و فریاد كشیدن .آنها همچنین  بازی  با پدر 
هنگام   می خواهند  و  دارند  دوست   بسیار  را  مادر  و 
و  مادر  یا  پدر  اسباب بازی هایشان   با  كردن   بازی  
كه   بزرگتر  كم كم   باشند.پسرها  كنارشان   دو  هر  یا 
مثل   می شود;  آنها مشخص تر  بازی   فرم   می شوند، 
تانك ها،  با  بازی   چوبی ،  شمشیرهای   با  جنگیدن  

فرمانده  یا سرباز شدن  و... 
● بازی  پسرها با دخترها 

متوجه   خوبی   به   معموال  سالگی   دو  از  بعد   بچه ها 
شخصیت   به   توجه   با  و  می شوند  مخالف   جنس  
می دهند;  نشان   عكس العمل   خود  از  طرف ،  دو 
كنار  در  ساله   دو  و جوش   جنب  پر  پسر  یك   مثال 
ابتدا  در  قرار می گیرد،  كه   ساله   دو  آرام   دختر  یك  
و مهربان   آرام   را  مانند دخترك  خود  سعی  می كند 
نشان  دهد، دست  او را می گیرد و به  زبان  كودكانه  
خم   می زند،  حرف   او  با  نمی فهمند،  بزرگترها  كه  

و  می خندد  می كند،  نگاه   او  صورت   در  می شود، 
گاهی  می خواهد چهره اش  را لمس  كند، اما كم كم  
خسته  شده  و از خود عكس العمل  نشان  داده  و برای  
جلب توجه  او حتی  ممكن  است  او را هل  دهد و یا 
بزند.این  حالت  در موقعیت  عكس  هم  ممكن  است  
به  همین  شكل  باشد، اما در كل  بچه ها به خصوص  
بعد عاشق  جمع  همساالن   به   از دو سالگی   پسرها 

خود می شوند و از بودن  با آنها لذت  می برند. 
در بچه های  باالی  سه  سال  تفاوت ها آشكارتر است ، 
مثال اگر خاله بازی  یك  دختر را در نظر بگیرید كه  پسری  
همبازی  او شده ، معموال دخترها مدیریت  را به  عهده  
گرفته  و با پسرها همچون  برده  رفتار می كنند.حتی  اگر 
الگوی  دختر مادری  فرمانبردار و پدری  مدیر باشد كه  او 
داشته ، باز هم  این  دختر است  كه  در نقش  مادر، وظایف  

پدر را به  پسر می گوید تا در بازی  انجام  دهد. 
● بازی های  دخترانه  

ما با دختران  پر جنب و جوش  زیادی  روبه رو شده ایم ، 
اما اكثریت  آنها آرامند و مطیع .

خاله بازی ،  سالگی   سه   از  بعد  آنها  شایع   بازی  
سرود  خواندن   كردن ،  هم   دنبال   معلم بازی ، 

دسته جمعی ، گردش  و...می باشد. 
● بچه های بدون بازی 

 Dr. Caroline Plate» پالت كارولین   »دكتر 
لندن ،  دانشگاه   در  كودكان   روان شناسی   استاد 
»از  آنان «می گوید:  روان   و  »بچه ها  كتابش   در 
كودكی  بچه ها می توانید به  شخصیت  آنها پی ببرید.

 ۶  ،۵ از  كه   داشتم   برخورد  هایی   بچه   با  بارها  من  
سالگی  فقط سرشان  در عكس  كتاب ها و مجالت  
در  و  می كنند  دوری   بچه گانه   بازی های   از  و  بوده  
نهایت  زمانی  كه  به  سنین  نوجوانی  می رسند، فكر و 
ذكرشان  درس  و مشق  و مطالعه  می شود.تحقیقات    
نشان  داده ، بچه هایی  كه  در كودكی  بسیار شیطنت  
همه   می شوند،  مدرسه   وارد  كه   زمانی   كنند،  می 
درس   با  درازمدت   در  و  گرفته   شوخی   به   را  چیز 
اما چیزی   تكالیف  مدرسه  خو می گیرند،  و مشق  و 
كه  مشخص  است  این  است  كه  نمی توان  بچه ها را 

بدون  بازی  معنا كرد«.

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

دانش گنجینه ای است که کلید آن سوال است
 رسول اکرم )ص(

pejvak@ahvaz.ir

فواید نگه داشتن گیاه در منزل

تصفیه هوا
كمك به روحیه بهتر
تقویت ضریب هوشی
مسكنی برای سردرد

از بین بردن آلودگی های شیمیایی
تضمین سالمت روان

مبارزه با سرما خوردگی

7 نکته بسیار بسیار مهم درباره چای

•طبع چای، سرد و خشك است. بنابراین هر چه كمتر 
بخورید به نفع تان است. 

• اگر چای را به خاطر آنتی اكسیدان آن می خورید، 
چای سبز گزینه بهتری است. طعم چای سبز با اندكی 

آب لیموی طبیعی بهتر می شود.
• خوردن چای با قند، ضرر در ضرر است. آن را با میوه 
های خشك یا عسل بخورید. اگر داخل چای عسل 
بیفزایید كه چای  به آن  را  ریزید، موقعی عسل  می 
را  درجه، خواص عسل  باالی ۶0  دمای  نباشد.  داغ 

از بین می برد.
• چای خوب چایی است كه دیر دم بكشد، زود رنگ 
ندهد و معطر نباشد. چایی كه زود رنگ می دهد یا 

معطر است، دارای مواد افزودنی است.
• خوردن چای بعد از غذا دو ضرر عمده دارد: اختالل 

در كار معده - اختالل در جذب آهن
• خوردن چای داغ، می تواند زمینه ساز سرطان حنجره 

شود.
• چای را كمرنگ بخورید.

ستون فقرات شما 6 دشمن دارد

1( شكم بزرگ
2( بد خوابیدن

3( بغل كردن بچه ها
4( نشستن چهار زانو یا دو زانو 

۵( ایستادن طوالنی
۶( بلند كردن جسم سنگین

عوارض رژیم های الغری غلط
1- ابتالبه بیماری های معده

2- كمبودویتامین وریزش مو وابرو
3- ضعیف شدن بدن

4- افزایش پرخوری،مدتی بعدازقطع رژیم
۵- شل شدن پوست
۶- آسیب به كلیه ها

استرس
اضطراب، استرس باعث گرفتگی عضالت بدن از جمله 
كمر می شوند. در اثر استرس، با گرفتگی ماهیچه های 
نواحی شانه و پشت و در نتیجه فشار به عضالت كمر، 
دچار كمردردهای مزمن خواهید شد. به هنگام استرس 
و عصبی شدن، سعی كنید با استراحتی هر چند كم و 

كسب آرامشی مجدد، فعالیتهای خود را شروع كنید.

مواد غذایی کاهش دهنده
 چروک صورت 

ویتامین A برای ترمیم پوست
موادی مانند ) پرتغال، هویج، طالبی، میوه و سبزیجات، 
سبزیهای برگ دار، تخم مرغ و فرآورده های لبنی كم 
 ) و چروك  ) چین  پیری  بهبود عالئم  برای   ) چرب 

موثر می باشند.
C ویتامین

كیوی،  مركبات،  قرمز،  فلفل   ( در  كه   C ویتامین 
 ) دارد  وجود  بروكسل  كلم  و  سبزی  بروكلی،  كلم 
آسیب  كند  می  محافظت  خورشید  نور  از  را  پوست 
و  كند  می  خنثی  را  آزاد  رادیكالهای  از  ناشی  های 
الیاف سفت كننده پوست ) كالژن و االستین ( را از 

آسیب رادیكال های آزاد حفظ می كند.
E ویتامین

ویتامین E در روغن های گیاهی، آجیل، دانه، زیتون، 
اسفناج، مارچوبه، سبزیجات برگدار وجود دارد و یك 
نور  از  پوست  محافظت  در  كه  است  اكسیدان  آنتی 
و  التهابی  ضد  خاصیت  ضمنًا  است  موثر  خورشید 

ایمنی بدن را نیز تقویت می كند.

دانستنی ها یادداشت

فناوری
به زودی پوست های دیجیتال می توانند وضعیت سالمت 

شما را برای دیگران نمایش دهند

در آینده ای نزدیك پوست های دیجیتال نه تنها قادر به تشخیص مشكالت 
سالمتی خواهد بود بلكه می توانند آن را به دیگران نیز نشان دهند تا بهتر 

بتوانند به شما كمك كنند.
محققین دانشگاه توكیو یك پوست دیجیتال )e-skin( ایجاد كرده اند كه 
می تواند عالئم حیاتی مانند ضربان قلب شما را اندازه گیری كرده و به صورت 
لحظه ای در یك نمایشگر پوستی برای دیگران نشان دهد. این طراحی یك 
سیم كشی  یك  و   )nanomesh( نانومش  جنس  از  پذیر  تنفس  الكترود 
كشش پذیر را با تعداد زیادی micro LED تركیب كرده است كه می تواند 
تصاویر ساده ای را كه همراه بدن شما منعطف می شوند نمایش دهد. بدین 
وسیله دیگران می توانند هنگامی كه به كمك نیاز دارید به سرعت و با نگاه 
به دست شما یا هرجای دیگری كه این نمایشگر پوستی در آن قرار دارد 
متوجه مشكل شما شوند. این سنسور می تواند با گوشی شما هماهنگ شده 

و اطالعات خود را به فضای ابری نیز ارسال كند.
نمایشگر های كشش پذیر پیش از این نیز وجود داشتند اما به سرعت پس از 
قرار گرفتن در معرض هوا یا كشش و انعطاف عادی پوست خراب می شدند. 
در حال حاضر این سنسور می تواند تا یك هفته بدون ایجاد التهاب دوام بیاورد 
و از طریق روش های مرسوم تولید برد مدار ساخته شده است تا قیمت آن 

پایین نگه داشته شود.
 Dai Nippon و صنایع  بود  نخواهد  آزمایشگاهی  نمونه ی  تنها یك  این 
Printing امیدوار است تا 3 سال دیگر بتواند با باال بردن دوام این پوست 
دیجیتال، افزایش تولید آن و بهبود پشتیبانی آن از سطوح وسیع تر آن را به 
آینده كمك  باشد در  این پوست ها مناسب  اگر همه چیز  بازار عرضه كند. 
دارند  مداوم  پزشكی  مراقبت  به  نیاز  كه  ناتوان  و  سالمند  افراد  به  شایانی 
خواهد كرد. بجای اینكه دستگاه های حجیمی به آن ها متصل باشد كه نیاز 
به  این پوست های دیجیتال  از  استفاده  با  دارند، می توانند  بررسی دقیق  به 
صورت زنده و مداوم اطالعات سالمت خود را برای اعضای خانواده بفرستند 

و بدون دردسر به زندگی عادی خود ادامه دهند.
 

ساخت تراشه کم مصرف برای رمزنگاری اینترنت
 اشیاء توسط ام آی تی

 
 

فناوری اطالعات و ارتباطات - محدودیت در ابزارهای اینترنت اشیاء باعث 
ایجاد مشكل در امنیت این گونه وسایل می شود اما آنچه محققان ام آی تی 

توسعه دادند، حل چنین مشكلی است.
اساس  بر  اشیاء  اینترنت  ابزارهای  انواع  رمزنگاری  هدف  با  جدید  پردازنده 
المپ های  صنعتی،  سنسورهای  و  است  شده  طراحی  انرژی  كم  مصرف 
شبكه های  روی  انترپرایز  مقیاس  در  مانیتورینگ  سیستم های  هوشمند، 

موسوم به LPWAN قادر به استفاده از این تراشه خواهند بود.
انرژی  بخش  در  نقصان  دچار  امنیتی  پردازش  برای  كنونی  تراشه های 
اشیاء مانع  اینترنت  امنیتی روی  به همین دلیل محدودیت های  می شوند و 
چهارصد  به  یك  جدید  تراشه  انرژی  مصرف  اما  می شود  محسوب  بزرگی 

استاندارد كنونی است.

5 اسفندماه روز مهندس و  روز
 بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی

۵ اسفندماه روز مهندس و روز  بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی به همه 
ی مهندسین و همچنین دانشجویان رشته های مهندسی ایران زمین تبریك 

و تهنیت باد .
مهندس كسی است كه در یكی از رشته های مهندسی آموزش دیده باشد و یا به 
طور حرفه ای در آن رشته مشغول به كار باشد. مهندسان از فناوری، ریاضیات، و 

دانش برای حّل مسائل كاربردی استفاده می كنند.
ریشه واژه مهندس

ریشه واژه مهندس واژه فارسی است. این واژه در فارسی میانه به گونه ای 
تلفظ می شده كه پس از وام گرفته شدن این واژه از سوی عربی و صرف 
آن در یكی از بابهای آن زبان واژه مهندس به معنی اندازه گر از آن ساخته 
شده است. اما امروزه مهندس به كسی اطالق می شود كه به یكی از علوم 
مهندس  را  بداند  هندسه  كه  كسی  عامه  میان  در  و  باشد  آشنا  مهندسی 

خطاب نمی كنند.
به  مهندس  ابتدا،  در  استفاده می شود.  آن  انگلیسی  واژه  از  افغانستان  در 
كسی گفته می شد كه ماشین های نظامی را می راند. مفهوم مهندس غیر 
نظامی در قرن شانزدهم در هلند پدید آمد و به سازندگان پل ها وجاده ها 
نسبت داده می شد، و سپس این مفهوم )مهندس(  درانگلیس وسایر كشورها 

هم ظاهر شد.
 در قدیم مهندس به شخصی اطالق می شده كه به علم هندسه آگاهی   
داشت.  روز پنجم اسفند در تقویم ها روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی 

“خواجه نصیرالدین طوسی ” و “روز مهندسی” اعالم شده است.
خواجه  ایرانی  بزرگ  دانشمند  درگذشت  از  چهارسال  و  پنجاه  و  هفتصد 
این  آراء  و  اما هنوز هم دستاوردهای علمی  نصیرالدین طوسی می گذرد 
دانشمند ایرانی محل رجوع است. خواجه نصیرالدین طوسی از بزرگترین 
فالسفه و ریاضی دانان و دانشمندان ایرانی است كه پس از بزرگانی مانند 

“فارابی”، “ابوریحان بیرونی”، “ابوعلی سینا” و “رازی ” ظهور كرد. 

ادامه ساحل سازی غرب کارون -------- ------------------------------------------------ ---------------------------- فرید خویطی

ویتامین D برای سالمت بخشی از اندام های بدن مانند 
استخوان ها، ماهیچه ها، دندان ها و حتی تقویت سیستم 
ایمنی بدن، اهمیت بسیار زیادی دارد. اما مشكلی كه 
وجود دارد این است كه ویتامین D به سختی از منابع 
غذایی معمولی به دست می آید و تامین اندازه مورد نیاز 
بدن، تنها از طریق مصرف منابع ویتامین D امكان پذیر 
نیست و باید از فرآورده هایی مثل شیر یا غالتی كه با 
این ویتامین غنی شده اند، استفاده نمود. اگر بدن شما 
این ویتامین را به مقدار كافی دریافت نكند، با طیف 
كه  شد  خواهد  مواجه  مشكالت سالمتی،  از  وسیعی 
برخی از آنها را در این مقاله ذكر كرده ایم. پس با ما 
همراه باشید تا با عوارض كمبود ویتامین D و راه های 

درمان آن، آشنا شوید.
1-  درد و ضعف ماهیچه ها

مقادیر  به  درست،  عملكرد  داشتن  برای  ماهیچه ها 
معینی از ویتامین D نیاز دارند. وقتی ویتامین مورد نیاز 
تامین نمی شود، این كمبود می تواند منتهی به دردناك 
و ضعیف شدن ماهیچه ها شود. این همان حسی است 
كه اغلب، زمانی آن را تجربه می كنید كه به عفونتی 
درد  این  آنفوالنزا دچار شده اید. شدت  مانند  ویروسی 
از نسبتا مالیم تا شدید متغیر است و اگر این كمبود 

ویتامین جبران نشود، در طول زمان بدتر می شود.
2- سردرد و سرگیجه

این نشانه به عنوان یكی از عالئم فشار خون باال رایج 
است، و معموال كسانی كه كمبود ویتامین D دارند، 
باال،  فشار خون  می كنند.  باال شكایت  فشار خون  از 
اینكه  وجود  با  زیرا  می شود،  نامیده  خاموش«  »قاتل 
عامل خطری برای سكته ی قلبی و مغزی است، ولی 
در برخی افراد هیچ عالئم هشداردهنده ای وجود ندارد 
و آنها متوجه باال بودن فشار خون خود نمی شوند. اگر 

سردرد و سرگیجه دارید و گمان می كنید كه شاید فشار 
خون تان باال باشد، حتما باید به پزشك مراجعه كنید.

3-  عفونت های مکرر
اگر متوجه شده اید كه به عفونت های ادراری مكرر یا 
مشكالت تنفسی مانند سرماخوردگی یا آنفوالنزا دچار 
ایمنی  سیستم  كه  دارد  وجود  احتمال  این  می شوید، 
بدن شما به اندازه ی كافی قوی نباشد. یكی از دالیل 
ضعف سیستم ایمنی بدن كمبود ویتامین D است كه در 
سلول های سیستم ایمنی، در غلظت باال یافت می شود 
و برای عملكرد مناسب آنها ضروری است. در مطالعه ای 
مشخص شد كه احتمال مبتال شدن به سرماخوردگی 
یا آنفوالنزا در كودكانی كه ویتامین D به میزان زیاد در 

سیستم ایمنی بدن آنها وجود دارد، كمتر است.
4- مشکالت گوارشی

اگر وضعیت پزشكی خاصی مانند بیماری سلیاك یا 
بیماری التهابی روده )IBD( در مورد شما تشخیص 
داده شده است، یا اگر مشكالتی مانند سوزش سر دل 
یا یبوست دارید، ویتامین D می تواند موجب كاهش 
سرعت عبور مواد غذایی در بدن شما شود. همچنین 
گوارشی  مشكالت  میان  كه  باشید  داشته  خاطر  به 
رابطه ای  سالمت،  مشكالت  سایر  و  سلیاك  مانند 

قطعی وجود دارد.
5-  عرق بیش از حد

یكی از عالیم كمبود ویتامین D، عرق كردن است. 
اگر متوجه شده اید كه بیش از حد عرق می كنید، و 
هیچ دلیل واضحی مانند تب، هوای گرم یا تمرین 
ورزشی شدید، برای آن وجود ندارد، این مسئله را نیز 
باید با پزشك خود در میان بگذارید. هنوز مشخص 
نشده است كه چرا كمبود ویتامین D منجر به این 
این مسئله در  این حال،  با  مشكالت می شود، ولی 

تحقیقات پزشكی، تثبیت شده و قطعی است.
6-  احساس افسردگی

افسردگی   ،D ویتامین  كمبود  عالئم  از  دیگر  یكی 
است. از عالئم افسردگی، می توان به وجود احساس 
ناراحتی، بی ارزش بودن یا صرفا افسردگی ساده اشاره 
كمبود  جبران  با  كه  است  این  خوب  خبر  اما  كرد. 
میان  از  مشكالت  این  موارد  بیشتر  در   ،D ویتامین 

می روند و می توانید دوباره به زندگی عادی بازگردید.
7- کمبود ویتامین D و ریزش مو

قوی  ارتباطی  مو  ریزش  و   D ویتامین  كمبود  بین 
وجود دارد. اگر سطوح ویتامین  های بدن شما برای 
باشد، مواد غذایی  از حد معمول  مدت زیادی كمتر 
حیاتی مورد نیاز برای طی شدن یك چرخه طبیعی 
رشد به فولیكول های مو نمی رسد. كمبود این مواد 
غذایی باعث می شود موهای شما شكننده و حساس 
شوند یا دچار ریزش شوند، چرا كه بدن شما توانایی 

كامل كردن چرخه ی رشد موها را ندارد.
روی  كه  است  مغذی  مواد  از  یكی  دی  ویتامین 
 C ویتامین  اما در كنار آن  تاثیر می گذارد.  رشد مو 
و بیوتین هم نقش مهمی در تغذیه مو دارند و باعث 
موها  ریزش  و  كند  را حفظ  قوت خود  مو  می شوند 
كاهش یابد. به طور خالصه،  نگه داشتن سطح این 
اندازه ی طبیعی خود، یكی از بهترین  ویتامین ها در 
راه هایمبارزه با ریزش مو بنا به دالیل تغذیه ای است.
چطور می توانیم كمبود ویتامین دی را جبران كنیم؟

اگر تردید دارید كه شاید دچار كمبود ویتامین دی باشید، 
این مسئله را با پزشك خود در میان بگذارید. با یك 
آزمایش خون ساده متوجه خواهید شد كه آیا كمبود 
ویتامین D موجب مشكالت شما شده است یا خیر. خبر 
خوب این است كه با تغییراتی ساده  در سبك زندگی، 

می توانید سطح این ویتامین خود را باال ببرید، از جمله:
• خوردن مواد غذایی كه از نظر منابع ویتامین D غنی 
هستند، چه مواد غذایی ای كه به طور طبیعی دارای 
با  شده  غنی  غذایی  مواد  چه  و  هستند  ویتامین  این 
این ویتامین. این مواد غذایی شامل زرده ی تخم مرغ، 
ماهی های چرب مانند سالمون و تن، جگر گوساله یا 
برخی از انواع پنیر و همچنین لبنیات، غالت، آبمیوه یا 
سایر نوشیدنی های گیاهی غنی شده )مانند شیر بادام( 

است.
• استفاده از مكمل های غذایی ویتامین D. به طور كلی 
توصیه می شود كه بزرگساالن زیر ۷0 سال، در روز ۶00 
واحد ویتامین D مصرف كنند و افراد باالی ۷0 سال نیز 
روزانه ۸00 واحد دریافت كنند. اما وقتی پزشك، بیماری 
را به دلیل كمبود ویتامین D درمان می كند )به ویژه اگر 
این كمبود شدید باشد(، ممكن است تا زمانی كه مشكل 
بیمار برطرف شود، تا 4000 واحد در روز را تجویز كند.

• قرار گرفتن در معرض نور خورشید نیز راه مناسب 
دیگری برای رساندن ویتامین D به بدن است. اگر از 
آن دسته افرادی هستید كه همیشه از كرم ضدآفتاب 
استفاده می كنند، در ابتدا ممكن است این كار برای تان 
كمی دشوار باشد، ولی خوب است اگر بتوانید سه بار در 
هفته و هر بار 1۵ دقیقه در معرض آفتاب قرار بگیرید، 
این كار می تواند به شما كمك كند تا كمبود ویتامین 

خود را جبران كنید.
به طور خالصه، كمبود ویتامین D یكی از شایع ترین 
موارد كمبود ویتامین است كه می تواند عواقبی جدی 
برای سالمتی داشته باشد. خبر خوب این است كه 
داشتن رژیم غذایی غنی از این ویتامین، و چند بار 
در هفته قرار گرفتن در معرض نور خورشید، اغلب 

می تواند به بازیابی سطح این ویتامین كمك كند.

عوارض کمبود ویتامین D و راه های درمان آن

نقش  بازی  و اسباب بازی  در شخصیت  کودکان



شـهر

خبر ویژه
پیام تسلیت

خبر کوتاه
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نصب مبلمان شهری در فضاهای سبز منطقه دو
عملیات نصب مبلمان شهری در فضاهای سبز منطقه دو در حال انجام است. مدیر منطقه دو با اشاره به اینکه خدمات رسانی به 
شهروندان و ایجاد امکانات رفاهی با توجه به توانمندی ها و پتانسیل های موجود در راستای رشد و توسعه شهری ازمهم ترین وظایف 
شهرداری است، اظهار كرد: طراحی مناسب و به كارگیری مبلمان شهری متناسب با محیط در بخش هایی از شهر مانند پارك ها، برخی 

میادین، پیاده روها و مراكز تجاری از ضروریات زندگی شهری امروز است و تأثیر زیادی در كیفیت زندگی شهری بر جای می گذارد.

اقدامات شهرداری اهواز در مراسم 
تدفین شهدای گمنام

    

الملل شهرداری  بین  امور  و  ارتباطات  اداره  مدیركل 
اهواز بخشی از اقدامات شهرداری را در مراسم تشییع 

پیکر شهدای گمنام تشریح كرد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اینکه شهرداری  بیان  با  كاكش  حاتمی  فرزین  اهواز 
اهواز همواره در برگزاری مراسم تشییع جنازه شهدا، 
نقش  ملی  قهرمانان  این  ی  یادواره  و  بزرگداشت 
مهمی داشته است، اظهار داشت: در مراسم استقبال 
از مهمانان آسمانی كه شامل تشییع و تدفین شهدای 
اهواز  شهرداری  گذشته  همچون  نیز   ، بود  گمنام 
فضاسازی الزم را برای باشکوه تر برگزار كردن این 

مراسم انجام داد.
مسیر  فضاسازی  گفت:  اقدامات  این  تشریح  در  وی 
برگزاری مراسم حد فاصل میدان كودك تا دانشگاه 
پیام نور در حوزه شهرداری منطقه پنج شامل ریسه 
بنر و اطالع رسانی  تبلیغات محیطی،  بندی مشکی، 
تدفین  و  تشییع  مراسم  است  گفتنی  شد.  انجام 
استقبال  مراسم  نام  با  گمنام  شهید  چند  پاك  پیکر 
و  قدرشناس  مردم  استقبال  با  آسمانی  میهمانان  از 

شهیدپرور اهواز برگزار شد.
 

فعالیت   پروژه های عمرانی شهرداری 
اهواز در ایام تعطیالت

علي منصوري، مدیر عامل سازمان خدمات موتوري 
شهرداري اهواز  گفت: به منظور اتمام به موقع پروژه 
هاي در دست اقدام، فعالیت پروژه ها در ایام تعطیالت 

رسمي برنامه ریزی و انجام می شود.
 مدیرعامل سازمان خدمات  موتوری شهرداری اهواز  
در خصوص فعالیت پروژه هاي عمراني این سازمان 
در سطح  شهر اهواز  اظهار كرد: به كلیه مسئوالن 
پروژه ها  اعالم كرده ایم به صورت مستمر و در ایام 

تعطیل نیز  اجراي پروژه ها را متوقف نکنند.
به  نزدیك شدن  به  توجه  با  داشت:  اظهار  منصوري 
ایام تعطیالت نوروز، تکمیل پروژه هاي در حال اجرا 
مي تواند در زیباتر شدن شهر و ارائه خدمات بهتر به 

مهمانان نوروزي تاثیر داشته باشد. 
وي با اشاره به تالش و پویایي تمامي سازمان هاي 
موتوري  خدمات  سازمان  گفت:  اهواز  شهرداري 
آالت  ماشین  داشتن  اختیار  در  با  اهواز  شهرداري 
پیکان  عمراني و خدمات شهري قصد دارد در نوك 

خدمت رساني به شهروندان اهوازي باشد.
وي روند كنوني اجراي پروژه ها را خوب ارزیابي كرد 
و گفت: در تالش هستیم با زمان بندي پروژه ها و 
جلوگیري از هدر رفت وقت، آنها را با كیفیت مطلوب 

به پایان رسانیم.
و  اهواز  شهردار  حمایت  با  افزود:  مسئول  مقام  این 
شوراي اسالمي شهر اهواز توانسته ایم پتانسیل باالي 
سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز را در  بخش 

خدمات شهری و پروژه های  عمراني   ارتقا دهیم.
وي در پایان از تالش تمام كاركنان سازمان خدمات 
موتوري شهرداري اهواز قدر داني كرد و خواستار ارائه 
ی خدمات هر چه بهتر به شهروندان در همه ی ایام 

به ویژه عید نوروز شد.

شهردار اهواز در مراسم رونمایی
 از تندیس شهید شریفی راد:

آزادگی به عنوان پیام ارزشمند شهدا 
باید به نسل های بعد منتقل شود

تندیس شهید  از  منصور كتانباف در مراسم رونمایی 
پرورش  و  آموزش  كل  اداره  در  راد  شریفی  حبیب 
رهبری  معظم  مقام  فرمایش  به  اشاره  با  خوزستان 
از  كمتر  شهدا  یاد  داشتن  نگه  »زنده  فرمودند:  كه 
بر  بنا  گذشته  سالهای  طی  گفت:  نیست«،  شهادت 
این رهنمود رهبر معظم انقالب، یاد و خاطره شهدا با 
برگزاری یادواره های بزرگی در سراسر كشور گرامی 

داشته می شود كه كار بسیار ارزشمندی است.
وی با تاكید بر لزوم انتقال پیام شهدا به نسل های آینده 
افزود: آزادگی  و حریت در مقابل ظلم به عنوان پیام 

شهدا باید به نسل آینده سازان این كشور منتقل شود.
راد  افزود: سردار شهید حبیب شریفی  اهواز  شهردار 
از شهدای سال 59 است و  به عنوان یك فرهنگی 
نبرد علیه دشمن  در جبهه  آزادگان  در منطقه دشت 
مبارزه كردند و به عنوان یك فرمانده جاوید االثر در 

جنگ به شهادت رسید.

پایگاه اطالع رسانی شهرداری اهواز 
در بین چهار کاندیدای برتر جشنواره 

وب و موبایل ایران

دهمین  در  اهواز  شهرداری  رسانی  اطالع  پایگاه   
جشنواره وب و موبایل ایران، از میان 17 هزار سایت 
چهار  بین  در   شهری  بخش  در  كلی  كننده  شركت 

كاندیدای برتر قرار گرفت.
به گزارش سایت شهرداری اهواز، داوران این جشنواره 
طراحی  كاركرد،  محتوا،  چون  معیارهایی  براساس 
دیداری، تجربه كلی، ساختار و مسیر سایت شهرداری 
اهواز را به همراه سایت های خدمت یاب، دیلی اهواز 
و روستای زیبای دوشانلو را كاندید دریافت جایزه برتر 

در بخش سایت های شهری و محله ای برتر كردند.
جشنواره وب و موبایل ایران، به عنوان بزرگترین عرصه 
رقابت میان وب سایت ها و نرم افزارهای موبایل در گروه 
های مختلف شناخته می شود و از ابتدای زمان تاسیس 
توانسته است نقش مهمی در رشد كیفیت و جایگاه حوزه 
وب و موبایل ایران داشته باشد. این جشنواره هر ساله 
در گروه های مختلف، یك وب سایت و یك نرم افزار 
موبایل را با رای داوران به عنوان برگزیده معرفی می 
كند و به آن تندیس برترین وب سایت با برترین نرم 
افزار موبایل ایران را به عنوان بزرگترین افتخار در حوزه 

وب و موبایل ایران اهدا می كند.
با همکاری  اهواز  به ذكر است سایت شهرداری  الزم 
مشترك اداره كل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
و طراحی، اجرا و پشتیبانی فنی سازمان فاوای شهرداری 
و  شود  می  بروزرسانی  و  اداره  زیرسایت   52 وجود  با 
بین  امور  و  ارتباطات  كل  اداره  توسط  سایت  مطالب 

الملل شهرداری اهواز منتشر می شود.
برای دسترسی به سایت جشنواره روی این لینك كلیك 

http://iwmf.ir/website/ahvaz.ir :كنید

فراخوان نخستین سمپوزیوم بین المللی 
مجسمه سازی اهواز منتشر شد

قادركعب عمیر مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری 
المللی  بین  سمپوزیوم  نخستین  ازبرگزاری  اهواز 

مجسمه سازی شهر اهواز خبر داد.
بین  سمپوزیوم  اولین  گفت:  عمیر  كعب  مهندس 
المللی مجسمه سازی اهواز توسط سازمان زیباسازی 
زر  استان  جایگاه  ارتقای  و  معرفی  باهدف  شهرداری 
خیز خوزستان به عنوان مهد فرهنگ و هنر در عرصه 
می  برگزار  المللی  بین  در سطح  سازی  هنر مجسمه 
شود . كعب عمیر افزود: این سمپوزیوم با حضور 10 
 20 تاریخ  از  المللی  بین  10هنرمند  و  ملی  هنرمند 
هدف  با   1397 ماه  اردیبهشت   10 لغایت  فروردین 
شرایط  آوردن  فراهم  و  سازی  مجسمه  هنر،  توسعه 
آفرینش هنری به منظور  تجلی میراث تاریخی ایران 
ایجاد  زیبا شناسانه در جامعه،  انتقال تجربه  اسالمی، 
فضای تعامل و گفتگو با افزایش سطح آگاهی عمومی 
عنوان  به  شهری  فضای  به  شده  خلق  آثار  ورود  و 

عناصر ماندگار هنری برگزار می شود.
گفت:  فراخوان  در  شركت  نحوه  خصوص  در  وی 
در  شركت  برای  توانند  می  ساز  مجسمه  هنرمندان 
این فراخوان كه مهلت آن تا پایان روز 15 اسفند ماه 
زیباسازی  سازمان  سایت  وارد  باشد  می  جاری  سال 
فراخوان  لینك  از  استفاده  با  و  اهوازشوند  شهرداری 

سمپوزیوم به اطالعات الزم دست یابند.

ارتقای فرهنگ شهروندی، یعنی گذران زندگی با کیفیت در شهر

در  گذاری  سرمایه  اندیشی  هم  نشست  در  اهواز  شهردار 
ی  همه  در  گذاری  سرمایه  ضرورت  بر  تاكید  با  اهواز، 
ابعاد اظهار داشت: برای توسعه شهر، چاره ای جز سرمایه 

گذاری بخش خصوصی نداریم.
در این نشست كه با حضور كتانباف، شهردار اهواز، فلسفی، 
باباپور، رییس و نایب رییس و حجه االسالم موسی پور، 
از  زاده  لطفعلی  و  ایزدی  سنواتی،  حاجتی،  نژاد،  موسوی 
شهرداری  مدیران  و  معاونین  و  اسالمی  شورای  اعضای 

شد،  برگزار  اهواز  شهرداری  كاربردی  علمی  دانشگاه  در 
منصور كتانباف با تشکر از حضور اعضای شورای اسالمی 
این  در  شورا  اعضای  این  حضور  گفت:  جلسه  در  شهر 
به  پنجم  ویژه ی شورای  اهتمام  دهنده ی  نشان  جلسه 

امر سرمایه گذاری است.
بخش  مشاركت  برشمردن ضرورت  از  پس  اهواز  شهردار 
خصوصی در شهر گفت: شهرداری به عنوان نهادی عمومی 

و غیردولتی می تواند نه تنها امور عمرانی، بلکه امور جاری 
به بخش  قالب سرمایه گذاری  را در  و وظایف ذاتی خود 
خصوصی واگذار كند. شهرداری در سال، حدود 110 میلیارد 
تومان، فقط هزینه ی رفت و روب می كند، در صورتیکه با 
تدبیر می توان با واگذاری به بخش خصوصی، از این هزینه، 
ثروت تولید كرد، درحالیکه دیگر در كشورهای پیشرفته بابت 

این طالی كثیف )زباله( هزینه نمی شود.
ابعاد  وی، با تاكید بر ضرورت سرمایه گذاری در همه ی 

ای جز سرمایه  چاره  توسعه ی شهر،  برای  داشت:  اظهار 
گذاری بخش خصوصی نداریم.

كتانباف با اشاره به وظایف سنگین شهرداری ها در كشور 
حوزه  در  ایران،  جمعیت  به 71درصد  ها  شهرداری  گفت: 
های مختلف خدمات رسانی می كنند. از سوی دیگر منابع 
درآمدی شهرداری ها رو به كاهش است. با این وضعیت، 
نمی توان به پیشرفت امید داشت و باید از تسهیالت بانکی 

و مشاركت استفاده برد.
شهردار اهواز به موانع موجود در سرمایه گذاری اشاره كرد و 
گفت: این مشکالت و موانع دلیل نمی شود از این ظرفیت 
عظیم استفاده نکنیم. حمایت زبانی كافی نیست، بلکه برای 
حمایت از سرمایه گذاری، باید شهامت و پاكدستی را با هم 

داشت و زیرساخت های الزم را فراهم كرد.
كتانباف در پایان، شورای شهر را در این موضوع موثر دانست 
وگفت: یکی از این زیرساخت ها، وجود قوانین مناسب و بسته 

های تشویقی است كه خوشبختانه شورای پنجم مصمم به 
كمك، در این زمینه در حد اختیارات قانونی خود است.

گفتنی است در این نشست اعضای شورای اسالمی شهر با 
تشکر از شهرداری بابت اهتمام به موضوع سرمایه گذاری 
بخش خصوصی، حمایت خود را از گسترش سرمایه گذاری 

ها در اهواز اعالم كردند.
كارشناس سرمایه  فرد  نشست، صالحی  این  در  همچنین 

گذاری در سخنانی، مزایای سرمایه گذاری در دنیای امروز 
مدیریت  در  را  خصوصی  بخش  مشاركت  و  برشمرد  را 
شیوه سرمایه  چند  بیان  و ضمن  دانست  شهری ضروری 
گذاری اظهار داشت: خوزستان و اهواز علیرغم مشکالت 
آب و هوایی و ریزگردها، كماكان یکی از بهترین فرصت 
عراق  با  همجواری  است.  ایران  در  گذاری  سرمایه  های 
رودخانه  وجود  فارس،  خلیج  حوزه  همسایه  كشورهای  و 
وجود  حسینی،  اربعین  و  نور  راهیان  های  كاروان  كارون، 

این ظرفیت های  از  ایی  ....تنها گوشه  و  صنایع گوناگون 
نهفته در این استان است.

وی افزود: متاسفانه وجود قوانین دست و پاگیر، بدبینی به 
سرمایه گذار و عدم وجود شهامت در مدیران و....از موانع 
در  كه  ایی  اراده  با  خوشبختانه  كه  است  گذاری  سرمایه 
بینم،  این خصوص می  در  اهواز  پنجم  و شورای  شهردار 

امیدواریم شاهد تحوالت بزرگی در این زمینه باشیم.

همه  از  اهواز  شهرداری  در  گفت:  كتانباف  منصور 
بنده  و  گرفتند  مسئولیت  یا  دارند  مسئولیت  طیف ها 
به دسته بندی های سیاسی در انتصابات اعتقادی ندارم.

در  اظهارنظرها  برخی  به  اشاره  با  اهواز   شهردار    
رابطه با انتصابات جدید در شهرداری مبنی بر اینکه 
انتصابات صورت گرفته بر اساس سلیقه های سیاسی 
شهر  شورای  اعضای  كرد:  اظهار  می شود،  انجام 
به عنوان نمایندگان مردم، افراد مورد درخواست برای 
انتصاب در بخش های مختلف شهرداری را پیشنهاد و 

پس از ارزیابی فرد معرفی شده انتخاب می شود.
در شهرداری  مسئولیتی  هر  تصدی  برای  افزود:  وی 
بر  به دست ما می ر سد كه عالوه  برابر پیشنهاد  چند 
پیشنهادات بررسی هایی نیز در درون شهرداری انجام 

می شود. شهردار اهواز عنوان كرد: كمیته انتصابات 
باوجوداینکه جدید است اما پیگیری های بسیار خوبی 
بابیان  وی  می دهد.  انجام  انتصابات  با  رابطه  در  را 
اینکه این كمیته افرادی را كه از قابلیت های باالیی 
درصدد  كرد:  بیان  می كند،  معرفی  هستند   برخوردار 
مدیران  از  سوابق  و  رزومه  اطالعاتی،  بانك  تشکیل 
آینده هستیم كه اغلب این ها از بین كسانی هستند كه 

درجاهای مختلف نیز مسئولیت داشتند.
آزمون  هست  الزم  كه  مواقعی  در  افزود:  كتانباف 
بر  آن  از  و پس   گرفته  می شود  مدیران  از  و مصاحبه 
اساس بانك اطالعاتی موجود در رابطه با نصب مدیران 
بکارگیری مدیران  بر  تأكید  با  تصمیم می گیریم. وی 
از حوزه های  از حوزه شهرداری عنوان كرد: در برخی 
شهرداری خالء احساس می شود به همین  دلیل مجبور 
به شهرداری  برای كمك  را  افرادی  بیرون  از  هستیم 

دعوت كنیم.
بر  مبنی  گفته ها  برخی  به  اشاره  با  اهواز  شهردار 
اینکه انتصابات درون شهرداری از طیف اصولگرایان 
و  نظام  درون  در  كه  كسانی  گفت:  می گیرد  صورت 
معتقد به نظام هستند و از شایستگی و تخصص الزم 

برخوردارند انتخاب می شوند.
طیف ها  همه  از  اهواز  شهرداری  در  افزود:  كتانباف 
به  بنده  و  گرفتند  مسئولیت  یا  دارند  مسئولیت 

دسته بندی های سیاسی در انتصابات اعتقادی ندارم.

آتش پاد علی تراب پور مدیر عامل سازمان آتش 
نشانی شهرداری اهواز به همراه جمعی از كاركنان این 
سازمان بصورت سرزده در بیمارستان بقایی حاضر شد 
و با  رضا كودك سرطانی بستری در این  بیمارستان  

مالقات كرد.
از  شدن  مطلع  از  پس  پور  تراب  علی  پاد  آتش   
بستری دربخش شفا  میزان عالقمندی رضا، كودك 
بیمارستان شهید بقایی پس از هماهنگی های الزم، 
این كودك دیدن كرد.  از  به همراه  همکاران خود  
در  اهواز  نشانی شهرداری  آتش  مدیرعامل سازمان 
گفتگوی  به  دلگرمی  و  از محبت  دیدار سراسر  این 
از  پر  كوهی  همچون  كه  كوچولو  رضا  با  دوستانه 
كرده،  ایستادگی  سخت  بیماری  مقابل  در  اراده 
حضور  با  كه  معنوی  دیدار  این  در  پرداخت. 
مادركودك، پرسنل و كادر درمانی بخش و تعدادی 
كرد،   پیدا  ادامه  بخش  در  حاضر  بیمار  ازهمراهان 
ایستادگی و مقاومت كودك در مواجه  از  پور  تراب 
بیماران  تمامی  و  وی  برای  و  تقدیر  بیماری  با 

آرزوی سالمتی كرد.
اتفاق  به  كه  خوشحالم  گفت:  پور  تراب  پاد  آتش 
كودك  این  بالین  بر  نشانی  آتش  سازمان  پرسنل 
حضور یافته و موجب شادی و خوشحالی وی شدیم. 
بود  ممکن  كار  ترین  كم  كودك  این  آرزوی  تحقق 

كه من و پرسنل آتش نشانی انجام دادیم. 

از حضور مدیر عامل و پرسنل  این كودك سرطانی 
سازمان آتش نشانی بر بالین خود خرسند بود و این 

را می شد  از تبسمی كه بر لب داشت فهمید.
همچنین در این مالقات رئیس سازمان آتش نشانی به 
رسم یاد بود هدیه ای كودكانه كه شامل انواع خودرو های 
آتش نشانی و تعدادی از محصوالت آموزشی تولیدی 
سازمان بود، به وی اهدا كرد و درخاتمه حاضرین با این 
كودك قهرمان عکس یادگاری گرفتند و برای وی و همه 
ی بیماران از خداوند مهربان شفای عاجل مسئلت كردند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی از متولیان فرهنگی 
بیمارستان شفا كه فرصت این دیدار را فراهم كردند، 

قدر دانی كرد.
در پایان نیز مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری 
روحیه  بر  و  كرد  خشنودی  اظهار  دیدار  این  از  اهواز 

بخشی به بیماران توسط مدیران تاكید كرد

پیام تسلیت  شهردار اهواز در پی  سانحه  
سقوط هواپیمای  مسافربری 

بسمه تعالی
 سانحه ی تلخ سقوط هواپیمای مسافربری كه به جان 
باختن 66 نفر از هموطنان عزیزمان انجامید قلب همه 

ایرانیان را به درد آورد .
قلم  به  توان  نمی  را  وسعت  این  با  اندوهی  گمان  بی 
آورد و زبان از بیان حجم فاجعه و مصیبت قاصر است 
اما  تسلیت و همدردی شاید  تسلی اندكی باشد برای 

بازماندگان تا این مصیبت را تاب بیاورند.
خانواده  با  ابراز همدردی صمیمانه   اینجانب  ضمن   
های  جانباختگان،  این مصیبت را به بازماندگان  داغدار 
این حادثه و ملت شریف و بزرگوار ایران  تسلیت عرض 
كرده و از درگاه الهی  صبر جمیل  برای بازماندگان و 

آرزوی رحمت واسعه برای جانباختگان دارم.
                                                منصور کتانباف
                                                شهردار اهواز

 

شهردار اهواز در نشست هم اندیشی سرمایه گذاری در اهواز:

برای توسعه شهر، چاره ای جز سرمایه گذاری بخش خصوصی نداریم

مدیران توانمند بدنه شهرداری اهواز شناسایی می شوند

شهردار اهواز:

آتش پاد علی تراب پور با کودک پراراده سرطانی

دیدارصمیمانه
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خبر دبیر سرویس: فرزانه لیموچی

اخبار کالنشهرهاخبر کوتاه

پویش بانوان پیشرو در حفظ محیط زیست
نشست هم اندیشی بانوان منطقه ۲ با تشکیل پویش بانوان پیشـرو در حفظ 

محـیط زیست با حضور مشاور شهردار منطقه دو برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری شهر تهران، یوسف مزارعی معاون امور اجتماعی 
با هدف هم  که  این نشست  داشت:  اظهار  این مطلب  بیان  با  فرهنگی  و 
اندیشی، هم افزایی و تعامل مدیران شهری و مدیران و مسئولین محالت 
منطقه و تشریح  رویکرد  های نوین مدیریت شهری در حوزه بانوان برگزار 
شد حول محور  محیط زیست و اعتالی آن به عنوان یکی از اصول توسعه 
با  بانوان منطقه  برنامه شاخص حوزه  منزله  به  و جوامع،  پایدار در شهرها 

عنوان » بانوان پیشرو در حفظ محیط زیست« آغاز بکار کرد.
 وی در ادامه افزود: رویکرد جدید مدیریت شهری در حوزه بانوان و نقش 
موثر ایشان در خانواده و جامعه، ابعاد تاثیر بانوان  رادر عرصه های متعدد 
بیشتر  می نماید، از این رو تشکیل اولین» پویش زیست محیطی بانوان «  
به همت اداره امور بانوان منطقه دو با هدف کارکرد گرایی بانوان در حوزه 

محیط زیست گامی مهم در حفظ آن محسوب می شود .
در این راستا امیر ناصر هراتی مشاور شهردار منطقه  در این نشست با اشاره 
به نقش موثر زنان در طول تاریخ و به خصوص در صدر اسالم اعالم داشت: 
در هر جایگاهی که زنان در مدیریت و هدایت جامعه نقش داشتند، آن جامعه 

شاهد پیشرفت های چشمگیری بوده است .
وی در تکمیل باال عنوان کرد : با عنایت به تاکید ویژه شهردار منطقه بر 
مولفه مهم محیط زیست ،تشکیل  پویش »بانوان پیشرو در حفظ محیط 
و   منطقه  پسماند  مدیریت  و  بانوان  حوزه  راهبری  با  منطقه  در  زیست« 
همکاری بانوان سطح محالت می تواند نقش مهمی را در حفظ این موهبت 
حیاتی ایفا و در آینده ای نزدیک این منطقه به عنوان منطقه شاخص و سر 

آمد در حفظ محیط زیست معرفی گردد.
گفتنی است در اولین مرحله از تشکیل پویش مزبور ،استفاده از ظروف یکبار 
مصرف پذیرایی در برنامه های امور بانوان منطقه حذف و به جای آن از 

پاکت های کاغذی قابل بازیافت استفاده می شود.

بهره برداری از 200 دوربین نظارتی در شهر کرج
سرپرست مرکز کنترل و ترافیک 
شهرداری کرج از بهره برداری از 
۲00 دوربین نظارتی در آینده ای 

نزدیک در شهر کرج خبر داد.
سرپرست  جعفری  حاجی  محمد 
مرکز کنترل و ترافیک شهرداری 
خبری  پایگاه  با  گفتگو  در  کرج 
به  اشاره  با  کرج  مدیریت شهری 
اینکه دوربین ها این مرکز مبتنی 

بر دو نوع هستند، اظهار داشت: نوع اول این دوربین ها، شامل دور دوربین های 
ثبت تخلف هستند که عملکرد آنها کامال هوشمند می باشد.

وی با بیان اینکه دوربین های ثبت تخلف، پالک خوان هستند، افزود: عملکرد 
این دوربین ها ثابت است و دارای قابلیت ثبت تخلفات سرعت غیر مجاز، عبور 

از چراغ قرمز، عبور از طرح زوج و فرد و LEZ است.
حاجی جعفری تعداد دوربین های پالک خوان در سطح شهر کرج را 69 
مورد عنوان کرد و گفت: طی طرح پیشنهادی  34 نقطه شهر کرج  مجهز 
به دوریین های ثبت سرعت و بیش از 40 تقاطع چراغ دار به دوربین های 

ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز مجهز می شود.
سرپرست مرکز کنترل ترافیک شهرداری کرج خاطرنشان کرد: معابر ورودی و 

معابر اصلی شهر کرج با دوربین های LEZ کنترل می شود.
وی نوع دیگری از این دوربین ها را دوربین های نظارتی عنوان کرد و افزود: 

این دوربین ها از طریق اپراتور ها به بهره برداری می رسد.
حاجی جعفری از بهره برداری ۲00 دوربین نظارتی در آینده ای نزدیک خبرداد 

و گفت: 55 دوربین نظارتی در حال حاضر نصب و فعال می باشند.

شهردار شیراز:
اجرای پروژه پل شیشه ای در شیراز

اجرای  اسکندرپور گفت:  مهندس 
پروژه پل شیشه ای علی بن حمزه 
به عنوان یک شاخصه گردشگری 
آینده  ابتدای سال  از  شهر شیراز، 
بخش  و  شود  می  آغاز  جدیت  با 
های مختلف آن به صورت موازی 

و همزمان پیش می رود.
شهردار شیراز اعالم کرد: عملیات 

آینده آغاز می  ابتدای سال  از  اجرای پروژه پل شیشه ای علی بن حمزه 
شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز، مهندس اسکندرپور در 
بازدید از سازمان عمران گفت: اجرای پروژه پل شیشه ای علی بن حمزه به 
عنوان یک شاخصه گردشگری شهر شیراز، از ابتدای سال آینده با جدیت آغاز 
می شود و بخش های مختلف آن به صورت موازی و همزمان پیش می رود.

وی با اشاره به نزدیک بودن ایام نوروز، بر زیباسازی شهر و ساماندهی معابر 
و بازگشایی گره های ترافیکی ناشی از اجرای کارگاه های عمرانی تأکید و 
خاطرنشان کرد: با تسریع روند پروژه های عمرانی شاهد تحول در وضعیت 

ترافیکی شهر طی یک ماه آینده و ایام نوروز خواهیم بود.
شهردار شیراز اظهار داشت: با برنامه عملیاتی و مالی که تدوین کرده ایم، در سال 

آینده هیچ مشکل مالی برای اجرای پروژه های عمرانی شهر نخواهیم داشت.
مهندس اسکندرپور نظم، جدیت و شفافیت به دور از تعارف های معمول را از 

اصول کاری حوزه عمران شهری برشمرد.

برگزاری چهارمین جشنواره »زبان مادری« در رشت 
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت گفت: با توجه به روز 
جهانی زبان مادری در ماه فوریه، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
رشت با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فرهنگ ارشاد 
چهارمین  فرهنگی  حوزه  فعاالن  همکاری  با  و  رشت  شهرستان  اسالمی 

جشنواره زبان مادری را برگزار می کند.
علیرضا حسنی افزود: این جشنواره در محل برگزاری همایش های کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیالن در روز پنجشنبه برگزار می شود.
رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت با تاکید بر اینکه 
زبان مادری انتقال دهنده باورها وسنتهای مردم هر منطقه است گفت: اگر 

زبان یک ملت از بین برود فرهنگ آن ملت نابود شده است.
زبان  با  نوجوانان  و  آشنایی کودکان  را  این جشنواره  برگزاری  از  وی هدف 
مادری عنوان کرد و افزود: اجرای برنامه هایی چون قصه گویی، شعر خوانی 
و اجرای نمایش با گویش گیلکی و سخنرانی اساتید این حوزه و نیز تجلیل از 

فعاالن ترویج زبان مادری از جمله برنامه های این جشنواره است.
علیرضا حسنی تاکید کرد: با توجه به اینکه در آستانه سالروز درگذشت زنده یاد 
میر ابوالقاسمی از فرهیختگان و اساتید تاریخ این دیار هستیم برنامه ریزی می 
شود تا در چهارمین جشنواره زبان مادری از خانواده این فرهیخته تجلیل شود.

وی تصریح کرد: در برخی از خانواده ها امروز گویش گیلکی و زبان مادری 
متکلم ندارد و گفت و گو با این گویش به هیچ وجه انجام نمی شود و این 
وظیفه متولیان فرهنگی است که با برنامه های مناسب ،صحبت و آشنایی 
با زبان مادری را برای کودکان زیبا جلوه دهند و با ایجاد اعتماد به نفس 
،کودکان را ترویج به آشنایی با هویت خود کنند. وی با اشاره به اینکه توجه 
به زبان مادری سبب اغنای فرهنگی خواهد شد گفت: زبان مادری سرمایه 
اجتماعی و عاملی برای همبستگی اجتماعی ، قومی و محلی محسوب می 
شود که نابودی آن مساوی با از بین رفتن هویت و سرمایه اجتماعی است 

چرا که زبان بیش ترین نقش را در آگاهی هر ملتی از تاریخش دارد.

رونمایی از سامانه مرخصی اینترنتی تاکسی های منطقه آزاد اروند
 رانندگان تاکسی های منطقه آزاد می تواند بدون مراجعه به سازمان تاکسیرانی ، مرخصی خود را بصورت اینترنتی اخذ نمایند. مدیرعامل 
سازمان تاکسیرانی با اعالم این مطلب گفت: این سامانه برای سهولت کار رانندگان تاکسی منطقه آزاد طراحی شده است و رانندگان  با 
استفاده از سامانه app.autotaxi.ir  و یا با مراجعه  به سایت و دفاتر پست و کافی نت ها برای گرفتن فرم مرخصی اقدام کنند.

اهواز  تاکید شهردار 
بر بهسازی سواحل کارون تا نوروز

   

پل  و  غربی  سازی  ساحل  تکمیل  پروژه  از  بازدید   در  اهواز  شهردار 
طبیعت بر آماده سازی پارکهای ساحلی برای نوروز تاکید کرد.

ساحلی  های  پارک  اهمیت  به  اشاره  با  کتانباف  منصور  بازدید  این  در   
شهروندان  استقبال  مورد  دیرباز  از  آن  سواحل  و  کارون  داشت:  اظهار 
ایام سال،  در همه ی  باید  رود  این  از  و  است  بوده  مهمانان  و  اهوازی 

بویژه ایام نوروز آماده ی پذیرایی از مردم باشد.
اشاره  طبیعت  پل  و  غربی  سازی  ساحل  تکمیل  پروژه  به  اهواز  شهردار 
اول  فاز  کارون،  رودخانه  تکمیل ساحل سازی  راستای  در  و گفت:  کرد 
دقایقی  شهید  پل  و  طبیعت  پل  بین  سواحل  از  هکتار  پنج  سازی  آماده 
کار  دستور  در  را  است  روشنایی  و  سبز  فضای  شامل  که  را  سوم(  )پل 
داریم که امیدواریم تا نوروز انجام شود و پس از تعطیالت نوروز تکمیل 
غیره  و  خام  شبکه  روسازی،  پیاده  شهری،  مبلمان  نصب  شامل  پروژه 

است، انجام می شود.
داد:  دستور  خود  ی  زیرمجموعه  مدیران  به  خطاب  پایان  در  وی 
سرویس  نمازخانه،  بهسازی  از  اعم  ساحلی  پارکهای  در  نواقص  کلیه 
تا قبل  باید  بازی کودکان و تندرستی و غیره  آبنماها، وسایل  بهداشتی، 
تفرجگاه،  این  از  مهمانان  و  مردم  تا  باشد  شده  برطرف  جدید  سال  از 

کنند.  مطلوب  استفاده 
و  دو  منطقه  مدیر  دغاغله  شهری،  خدمات  معاون  عالیپور  است  گفتنی 
امیری فرد مدیر عامل سازمان پارک ها در این بازدید شهردار اهواز را 

کردند. همراهی 

  برگزاری کارگاه آموزشی ترافیک در مدارس منطقه سه  

مدارس طرح  در  آموزشی  کارگاه  برگزاری  از  منطقه سه  مدیرشهرداری 
شهردار مدرسه خبرداد.

مجتبی یوسفی مدیر منطقه با اشاره به اهمیت موضوع آموزش به نوجوانان 
و دانش آموزان برای نهادینه کردن مفاهیم قوانین و مقررات شهری در 
تمامی زمینه ها گفت : با توجه به استقبال اولیاء و دانش آموزان مدارس 
دوره اول و دوم متوسطه تحت پوشش طرح شهردار مدرسه از برگزاری 
کارگاه های آموزشی مختلف در زمینه های فرهنگی و اجتماعی به دانش 
و  حمل  زمینه  در  روزه  یک  آموزشی  های  دوره  نیز  اکنون  ،هم  آموزان 
نقل و ترافیک برای این مدارس در نظر گرفته شده و در حال اجراست .

وی ادامه داد: آموزش های این دوره نیز همانند دوره های گذشته که 
و  شهروندی  اصول  و  زیست  سبز،محیط  فضای  پسماند،  موضوعات  با 
حوزه  این  متخصص  و  کارشناس  حضور  شد،با  برگزار  شهری  مقررات 

تشکیل می شود.
شده  اجرا  خمینی  امام  و  فرهنگیان  مدارس  در  تاکنون  از  برنامه  این 
است و برای سایر مدارس که برنامه زمانبندی درسی آنها اجازه دهد نیز 
ادامه دارد. گفتنی است همزمان با آموزش های چهره به چهره ،برشور 
قرار  آموزان  دانش  اختیار  در  زمینه  این  در  مفیدی  اطالعات  و  ،کتابچه 

خواهد گرفت .

نهال مراسم کاشت 
در ساحل شرقی رودخانه  کارون برگزار شد

   

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اهواز گفت: مراسم 
و  از فضای سبز  نگهداری  و  فرهنگ حفظ  ترویج  با هدف  نهال  کاشت 
همچنین جلوگیری از هجوم ریزگردها، در پارک ساحلی شرقی رودخانه 
و  مسولین  از  با حضور جمعی  طبیعت  پل  تا  پل سوم  فاصل  حد  کارون 

سمن های مردمی برگزار شد.
در  درختکاری  هفته  به  شدن  نزدیک  با  کرد:  اظهار  فرد  امیری  حمید 
های  سمن  همیاری  و  کمک  با  تا  هستیم  صدد  در  ماه  اسفند  پانزدهم 
مناطق  در  را  نهال  کاشت  مراسم  پنجشنبه  روزهای  هفته  هر  مردمی 

باشیم. داشته  هشتگانه 
منطقه سه، سازمان  با همکاری شهرداری  برنامه  این  کرد:  وی تصریح 
از     وگروهی  سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  وحومه،  اهواز  اتوبوسرانی 
فضای  توسعه  رویکرد  با  زیست  محیط  از  حفاظت  مردمی  های  تشکل 

سبز و حفظ و نگهداری از آن برگزار شد.
امیری فرد با بیان اینکه  فضا برای همکاری میان شهروندان و شهرداری 
به  نیاز  سرسبز  و  زیبا  شهری  داشتن  برای  قطعا  افزود:  است،  شده  مهیا 
همچنین  و  خصوصی  و  دولتی  های  سازمان  و  ها  ارگان  تمام  همکاری 
را  سبز  همیار  راستا طرح  در همین  نیز  سازمان  این  باشد.  می  شهروندان 
اجرایی نموده و بدینوسیله زمینه را برای داشتن شهری سرسبز آماده کرده 

است.
تا  است  شده  سعی  طرح  این  در  کرد:  نشان  خاطر  مسئول  مقام  این 
انجیر  معابد،  انجیر  گلی،  برهان  کنار،  درخت  قبیل  از  بومی  گیاهان  از 
ختمی  کاغذی،  گل  شور،  شیشه  مثل  گلدار  های  درختچه  و  بنگالی، 

چینی، شب بو و غیره استفاده و کاشت شود.
گفتنی است مراسم کاشت نهال روزهای پنجشنبه هر هفته، تا پایان سال 

با حضور تشکل های مردمی و دوستداران محیط زیست برگزار می شود.

استاندار خوزستان با تقدیر از اقدامات  شهرداری اهواز  در کوی مهدیس:

توسعه متوازن در همه مناطق اهواز عملیاتی شود
   استاندارخوزستان با تاکید بر تکمیل پروژه های 
زیرساختی منطقه مهدیس اهواز گفت: این پروژه 
در  تا  برسد  اتمام  به  اسفندماه  پایان  تا  باید  ها 
سال جدید برای حل مشکالت منطقه ای دیگر 

از کالن شهر اهواز ورود کنیم. 
بررسی  جلسه  در  شریعتی  غالمرضا  دکتر   
کار  کرد:  اظهار  اهواز  مهدیس  منطقه  مشکالت 
ساماندهی و رسیدگی به مشکالت منطقه مهدیس 
بین  با همکاری  و  به صورت دسته جمعی  اهواز 
و  انجام شد  اجرایی مربوطه  بخشی دستگاه های 

خوشبختانه در حال به نتیجه رسیدن است.
وی با بیان اینکه با همکاری بین بخشی می توانیم 
کارهای بزرگی که یک دستگاه به تنهایی از پس 
آن بر نمی آید را به نتیجه برسانیم، تصریح کرد: 
مهدیس منطقه ای است که از کمترین امکانات 
مردم  که  طوری  به  بود  برخوردار  زیرساختی 
فقط  و  نداشتند  آن  در  ساز  و  ساخت  به  رغبتی 
افرادی که ناچار بودند در آنجا زندگی می کردند؛ 
خوشبختانه با ایجاد زیرساخت های جدید از جمله 
اکنون  گازرسانی،  و  فاضالب  شبکه  برق،  آب، 
مردم این منطقه با مراجعه به تعاون جهت ساخت 

و ساز اقدام کرده اند.
از  بازدید  نخست  روزهای  یادآوری  با  شریعتی 
از  که  نخست  روزهای  گفت:  مهدیس  منطقه 
منطقه مهدیس بازدید داشتیم وضعیت اسفناکی 
ناچاری  سر  از  مردم  می رسید  نظر  به  و  داشت 
از  به طوری که قسمتی  زندگی می کردند؛  آنجا 
یک  از  حتی  آن  امکانات  و  نبود  کالنشهر  یک 
پیگیری  مقطع  یک  در  اما  بود  کمتر  هم  روستا 

و همکاری همه دستگاه ها موجب شد بسیاری از 
مشکالت این منطقه حل شود.

وی ادامه داد: از همه مسئولین که در این زمینه 
کمک کردند تشکر ویژه دارم و از آنها می خواهم 
بخش های باقی مانده پروژه ها را به پایان برسانند 

و حاصل این تالش ها به نتیجه مطلوب برسد.
 استاندارخوزستان با بیان اینکه گزارشات شهرداری 
نشان می دهد در کالنشهر اهواز ۱۷ نقطه همانند 

مهدیس داریم، خاطرنشان کرد: باید تالش کنیم 
مرحله به مرحله همه این مناطق را بهبود ببخشیم. 
چنین مناطقی زیبنده اهواز و خوزستان نیست و ما 
موظف هستیم حقوق این مردم را ادا کنیم.حقوق 
برای زندگی سالم  ایجاد زیرساخت  با  شهروندان 

رعایت  می شود.
اهواز  نقاط  کرد:تمام  تصریح  استاندارخوزستان 
باید برای زندگی سالم مردم مهیا شود. امیدواریم 
مهدیس  منطقه  مشکالت  کار  بعدی  جلسه  در 
مناطق  وارد  آینده  سال  برای  باشد  شده  جمع 
دیگر اهواز شویم و مشکالت آنها را حل کنیم. 
پروژه  مانده  باقی  بندهای  اجرایی  دستگاه های 
برسانند  اتمام  به  اسفند  آخر  تا  را  مهدیس  های 
تا هم رضایت مردم شهروندان و ساکنین منطقه 
را جلب و هم شرایط را برای سایر مناطق اهواز 
به وضعیت مناسب و قابل زیست سالم برسانیم.

در  کارگران شهرداری  به ساماندهی  اشاره  با  وی 
منطقه مهدیس گفت: کارگران حق تعیین محل کار 
خود را ندارند و تعیین محل کار به عهده دستگاه 
متولی است؛ شهرداری با تعامل و گفتگو این مساله 

را حل کند و با تحمل و سعه صدر برخورد شود.

حضور  با  اهواز  شهرداری  درآمدی  جلسه 
پور  بابا  و  رییس  فلسفی  کتانباف،  منصور 
نائب رئیس شورای شهر  و مدیران شهرداری 

برگزار شد.
در این جلسه شهردار اهواز با اشاره به اینکه 
صرف  عوارض  های  فیش  از  حاصل  درآمد 
امور عمرانی می شود، گفت: حدود330 هزار 
فیش عوارض نوسازی، بهای خدمات، پسماند 
است  توزیع  و  تولید  حال  در  پیشه  کسب  و 
از  استفاده  با  تاکنون حدود ۱00هزار فیش  و 
ظرفیت داخلی نیروهای شهرداری توزیع شده 
از  نیز  آتی  های  برنامه  در  امیدواریم  و  است 
بهره  پست  اداره  نظیر  دیگر  ادارات  ظرفیت 

ببریم.
منصور کتانباف به برنامه زمان بندی این طرح 
اشاره و بیان کرد: طبق برنامه باید توزیع فیش 
دلیل  به  ولی  شد،  می  تمام  بهمن   ۱5 تا  ها 
ولی  نشد،  محقق  امر  این  اجرایی  مشکالت 
همین قدر که مجموعه شهرداری اهواز از نظر 

از  توانست پس  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت 
پنج سال وقفه، این فیش های انبوه را توزیع 
کند، گام خوبی برای سیستم است. انشاهلل با 
بررسی ها و پیگیری ها، معایب این طرح در 

سال های بعد برطرف شود.
شهردار اهواز به نحوه ی هزینه ی درآمدهای 

براساس  افزود:  و  کرد  اشاره  شده  وصول 
عمران  در  باید  نوسازی  عوارض  قانون، 
قانون  طبق  است  قرار  و  شود  هزینه  شهری 
این درآمد صرف پروژه های عمرانی شود و 
دخل و تصرف در این درآمد، برای غیر از کار 

عمرانی ممنوع است. 

به  رسیدن  برای  قانون،  طبق  افزود:  وی 
انضباط مالی هر عوارضی باید در محل مربوط 
اکنون که در حال  و  آن هزینه شود  به خود 
توزیع و وصول فیش های انبوه هستیم، حتمًا 

باید به این نکته عمل کنیم. 
نایب رییس شورای  و  ادامه جلسه رییس  در 
اسالمی شهر نیز با اشاره به دیدارهای مردمی، 
مختلف  های  حوزه  در  موجود  مشکالت 
و  کردند  بیان  شهروندان  زبان  از  را  شهری 
درخواستهای  به  فوری  رسیدگی  خواستار 

مردمی شدند. 
همچنین در این جلسه حموله مدیرکل پست 
استان با ارائه گزارشی از توانمندی های اداره 
با  همکاری  برای  را  خود  آمادگی  پست،  ی 

شهرداری اهواز اعالم کرد.
مشترک  جلسات  شد  مقرر  جلسه  این  در 
برای  اداره پست  و  نمایندگان شهرداری  بین 
طرفین  مشترک  های  ظرفیت  از  استفاده 

برگزار شود.

شهردار اهواز:

درآمد حاصل از فیش های عوارض صرف امور عمرانی می شود

هاي  شهرداري  پسماند  کارگروه  کمیته 
زاده  هاشمي  حضور  با  خوزستان  استان 
شهردار  کتانباف  استانداري،  عمراني  معاون 
شهري  امور  مدیرکل  صدیقي  اهواز، 
استانداري و خبیر مدیرعامل شرکت توسعه 

و سرمایه گذاري استان برگزار شد.
منصور کتانباف شهردار اهواز در این جلسه 
عمومي  سالمت  از  صیانت  و  حفظ  گفت: 
شهروندان و رعایت مولفه هاي قوام بخش 
راهبرد  زیست  محیط  موضوع  در  پایدار  و 

مدیریت شهري در اهواز است.
هاي  طرح  به  اشاره  با  اهواز  شهردار 
بخش  در  گذاري  سرمایه  براي  پیشنهادي 
گذاران  سرمایه  مشارکت  با  استان  پسماند 
پسماند  وضعیت  ساماندهي  گفت:  خارجي 
 33 که  اهواز  شهر  و  استان  در  شده  تولید 
درصد از جمعیت استان را در خود جاي داده 

بسیار ضروري و حایز اهمیت است.
قدم  نخستین  ساخت:  خاطرنشان  کتانباف 
و  اجتماعي  رفتار  اصالح  پسماند،  بحث  در 
این  که  در شهرهاست  زندگي  بهبود سبک 
با اهتمام به فرهنگ سازي و آموزش  مهم 
مبداء  از  تفکیک  طرح  اجراي  و  شهروندي 

محقق خواهد شد.
پسماند،  کارگروه  داد  ادامه  اهواز  شهردار 
تا  است  شده  تقسیم  منطقه   ۷ به  استان 

کشور  در  موفق  تجارب  گذاري  اشتراک  با 
دنیا،  روز  و  نوین  هاي  تکنولوژي  انتقال  و 
و  تولیدي  پسماند  حجم  کاهش  شاهد 

بازیافت کامل پسماند موجود باشیم.
سایت  در  مثال  عنوان  به  گفت:  کتانباف 
 9۲ تا   90 سال  در  خوبي  اقدامات  صفیره 
با  سایت  این  بود  قرار  که  گرفت  صورت 
احداث کارخانه ها، خطوط پردازش متعدد و 
صنایع جانبي تبدیل به یک شهرک صنعتي 
که  شود  زباله  بازیافت  مدرن  منطقه  و 
متاسفانه به دلیل بي توجهي به آن ظرفیت 
مناسب ۱۱5 هکتاري تنها به عنوان محلي 
و وضعیت موجود  نگاه شد  زباله  براي دفن 
آن نیازمند تغییرات اساسي و بازنگري دارد.

شهرهاي  موفق  تجارب  کتانباف،  مهندس 
تقدیر  مورد  را  مشهد  و  اصفهان  کرمانشاه، 
قرار داد و افزود: این شهرها امروز در حال 
زباله  کامل  بازیافت  به سمت هدف  حرکت 
موفقیت  زمینه  این  در  و  هستند  شده  تولید 
تواند  مي  که  اند  کرده  کسب  نیز  هایي 
گیرد،  قرار  اهواز  شهر  در  استفاده  مورد 
تا  این در حالي است که در سال هاي 90 
و  علمي  اقدامات  واسطه  به  اهواز  شهر   9۲
اجرایي صورت گرفته و خون دل هایي که 
خوردیم و زحماتي که کشیده شد، در بخش 
شهرهاي  از  یکي  شمار  در  پسماند  بازیافت 
باید  امروز  و  بود  گرفته  قرار  کشور  پیشرو 
ها  سال  آن  در  خود  همتراز  شهرهاي  از 
الگوگیري کند که جاي تاسف دارد و باید با 

مسببان وضعیت موجود برخورد شود.
شهردار اهواز اظهار داشت: هرگونه سرمایه 
رعایت  با  باید  پسماند  بخش  در  گذاري 
زمینه  پیش  با  و  محیطي  زیست  مسایل 
جانبه  پژوهش هاي همه  و  جامع  تحقیقات 
جغرافیایي  و  بومي  وضعیت  که  چرا  باشد 
یک  و  است  متفاوت  یکدیگر  با  شهرها 
نسخه واحد را نمي توان براي همه شهرها 

پیچید.
ملي  توجهي صنایع  بي  از  انتقاد  با  کتانباف 
فعال در استان به توسعه شهري و خدمات و 
مسئولیت اجتماعي خود، اظهار داشت: امروز 

شهرداري و شهر اهواز، وارث مجموعه اي 
معلول  که  است  کمبودهایي  و  مشکالت  از 
و  است  گذشته  دهه  چند  در  مختلف  علل 
مردم  تراز  در  اصال  که  وضعیت  این  تغییر 
دولت  اراده  مستلزم  نیست،  اهواز  شریف 
شهر  هاي  ماندگي  عقب  جبران  براي 
امر  در  اهواز  شهرداري  نباید  و  است  اهواز 
شهر  مختلف  مناطق  از  زدایي  محرومیت 

اهواز تنها بماند.
کار  اهمیت  بر  پایان  در  اهواز  شهردار 
کرد  تاکید  شهروندي  آموزش  و  فرهنگي 
در  کشور  جمعیت  درصد   ۷۱ گفت:  و 
شهرها زندگي مي کنند و یکي از راه هاي 
مبداء  از  تفکیک  زباله،  بازیافت  در  مهم 
در  تدبیر  و  حوصله  با  باید  و  پسماندهاست 

این زمینه فرهنگ سازي کنیم.
قنواتي  محمدرضا  جلسه  این  ادامه  در 
اهواز  شهرداري  پسماند  سازمان  مدیرعامل 
در  گذاري  سرمایه  گونه  هر  از  قبل  گفت: 
باید  نو  هاي  انرژي  تولید  و  پسماند  بخش 
و  فیزیکي  ساختمان  آنالیز  تدوین  به  نسبت 
شیمیایي پسماند و زباله هر شهر اقدام کرد 
تا متناسب با مواد اولیه، کارخانه الزم براي 
انتخاب  و  طراحي  مواد  بازیافت  و  تبدیل 

شود.

شهردار  راهبرد  کرد:  اعالم  قنواتي 
مي  دفن  بدون  پسماند  و  زباله  دفع  اهواز، 
طرح  هدف  این  تحقق  زمینه  در  و  باشد 
مبتني  اهواز  شهر  پسماند  تفصیلي  و  جامع 
و  کشور  برجسته  کارشناسان  نظرات  بر 
بررسي  و  مستندسازي  و  متعدد  بازدیدهاي 

هاي تطبیقي آماده ارایه مي باشد.
اهواز  شهرداري  پسماند  سازمان  مدیرعامل 
اظهار داشت: با عنایت به کمبود منابع آب و 
زباله  از  برق  تولید  هزینه هاي سنگیني که 
تولید هر  براي  زیادي که  دارد و مقدار آب 
مگاوات برق از زباله مورد نیاز مي باشد، به 
طور قطع در کشور ما تامین و تولید برق از 

زباله صرفه منطقي و توجیهي ندارد.
قنواتي توضیح داد: باید طرح هاي فرهنگي 
الزم براي تفکیک زباله از مبداء و پردازش 
ما  اصلي  هدف  که  زباله  کامل  بازیافت  و 
در سازمان پسماند است در دستور کار قرار 
گیرد که در این راستا هم اقدامات ویژه اي 

در دست اقدام است.
با حمایت شهردار و  پایان گفت:  قنواتي در 
شوراي شهر و هم افزایي همه دستگاه هاي 
اجرایي استان تالش مي کنیم هدف گذاري 
بازیافت باال ي ٨0 درصد پسماند اهواز طي 

دو سال آینده محقق شود.

شهردار اهواز در کارگروه پسماند استان:

نخستین گام در موضوع پسماند، بهبود سبك زندگي در شهرهاست

نشانه شهروند خوب، رعایت قوانین شهروندی است
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خبر

معاون خدمات شهری: 
بیش از 57 هزار اصله درختچه گلدار

 در شهر اهواز کاشته شد

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز از کاشت بیش از 57000 اصله درختچه 
گلدار درطرح تنوع بخشی به گونه های گیاهی  خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری عالیپور با اعالم این خبر 
گفت: از ابتدای طرح تنوع بخشی به گونه های گیاهی تا امروز  بیش از 
اهواز  مناطق هشتگانه شهرداری  گلدار در سطح  اصله درختچه    57000
یک،  منطقه  در  اصله   853 و  11هزار  تعداد  این  از  که  است  شده  کاشته 
13هزار و 910 اصله در منطقه دو، 7هزار و 837 اصله  در منطقه سه، 5هزار 
و 334 اصله در منطقه چهار، 1603 اصله در منطقه پنج، 3هزار و 620 اصله 
در منطقه شش،8هزار و 130 اصله در منطقه هفت و 5هزار و 200 اصله در 

منطقه هشت کاشته شده است.
وی در ادامه هدف از اجرای این طرح را  برچیدن تک گونه ای بودن فضای 
سبز شهری با استفاده از گونه های متنوع گیاهی در پوشش فضای سبز 
شهر اهواز دانست و بیان کرد: در این طرح گونه های نظیر انجیر معابد، 
ابریشم  کاغذی،  ارغوان، گل  فلوس، سپستان،  آکاسیا،  کنار،  توت،  جمبو، 
مصری، برهان گلی، شمشاد، شاهپسند، شمشاد مکزیکی، خرزهره و ... در 
آیلندها، بلوار ها ، پارک های محله ای مناطق هشتگانه و همچنین جاده 
ها و پارک های ساحلی کاشته شده است که منظر بسیار زیبایی به فضای 

سبز شهر اهواز خواه داد.
آینده  این طرح در  اجرای  تداوم  اینکه  به  اشاره  با  معاون خدمات شهری 
چهره و منظر شهر را تغییر می دهد، خاطر نشان کرد: در کنار وظیفه ای 
که شهرداری در این خصوص به انجام می رساند مشارکت شهروندان در 
کاشت نهال  و ترویج  این فرهنگ نیز می تواند در آینده ی نزدیک فضای 
سبز شهر اهواز را تا حد چشمگیری متحول کند و همچنین طراوت وتازگی 

به هوای شهر ببخشد.
اذعان  این حوزه   کارگران زحمتکش و خدوم   از  با تشکر  پایان  در  وی 
داشت که  طرح تنوع بخشی به گونه های گیاهی همچنان ادامه خواهد 

داشت.

دبیر و رؤسای کمیته های ستاد نوروزی
شهرداری اهواز منصوب شدند

 

ستاد  رئیس  و  اهواز  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  عالیپور  علیرضا 
نوروزی در احکام جداگانه ای دبیر و رؤسای کمیته های اصلی این ستاد 

را منصوب کرد.
بهزاد  احکام  این  در  شهری  خدمات  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مشکوری بعنوان دبیر ستاد نوروزی، محمود لویمی رئیس کمیته حمل و 
نقل و ترافیک، محمد حسین عبیات بعنوان رئیس کمیته خدمات شهری، 
فرزین حاتمی بعنوان رئیس کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی، محسن 
بشیری خوزستانی بعنوان رئیس کمیته پشتیبانی و مالی، غالمرضا جودی 
بعنوان رئیس کمیته اسکان، قادر کعب عمیر بعنوان رئیس کمیته زیباسازی 
، علی تراب پور به عنوان رئیس کمیته ایمنی و امداد و نجات، احمد  سراج 
رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی، حجت اهلل دهدشتی بعنوان مدیر حراست 
ارزیابی  و  بازرسی  کمیته  رئیس  بعنوان  فرامرزی  سامان  نوروزی،  ستاد 
 ، مناطق  اداری  و  هماهنگی  امور  رئیس  عنوان  به  زنگنه  امیر  و  عملکرد 

سازمانها و کمیته های ستاد نوروزی شهرداری اهواز منصوب شدند.
این  در  همچنین  شهری  خدمات  معاون  و  نوروزی  ستاد  رئیس  عالیپور   
احکام ضمن آرزوی موفقیت برای رؤسای کمیته ها بر لزوم برنامه ریزی و 
ایجاد هماهنگی های منسجم و نظارت بر حسن اجرای طرح ها و برنامه 

ها با هماهنگی کامل با دبیر ستاد نوروزی تاکید کردند.

عالیپور: 
در 4ماه گذشته هزار و 627 متر لوله گذاری 

آب های سطحی انجام شد
   

معاون خدمات شهری از هزار و 627 متر لوله گذاری به منظور دفع آبهای 
سطحی خبر داد و گفت: در بارندگی های گذشته معموال در نقاطی از شهر 

شاهد آبگرفتگی معابر و بروز مشکالتی در عبور و مرور شهروندان بودیم.
آبهای سطحی  آوری  برای جمع  لوله گذاری  اساس  بر همین  وی گفت: 
و جلوگیری از انباشت آبهای ناشی از بارشها را در دستور کار اداره آبهای 

سطحی قرار دادیم.
آبهای  دفع  گذاری   لوله  مناطق  همه  در  که  مطلب  این  بیان  با  عالیپور 
سطحی صورت گرفته است، افزود: در نقاطی که به عنوان نقاط بحرانی 
و آبگیر در بارندگی های اخیر شناسایی شده بود عملیات لوله گذاری اجرا 

شده است.
معاون خدمات شهری در ادامه از اجرای بیشترین عملیات لوله گذاری در 
منطقه 5 خبر داد و خاطرنشان کرد: امیدواریم این مجموعه عملیات باعث 
آسیب های  کاهش  و  آتی  بارندگی های  هنگام  در  معابر  آبگرفتگی  دفع 

ناشی از این امر شود.

نخستین جلسه توجیهی مدیران نواحی 
شهرداری اهواز برگزار شد

 ، روابط عمومی معاونت خدمات شهری  به گزارش   
علیرضا عالیپور از برگزاری نخستین نشست توجیهی 

مدیران نواحی شهرداری اهواز خبر داد .
وظایف  از  برخی  بیان  به  جلسه  این  ابتدای  در  وی 
پاکسازی  و  نظافت  گفت:  و  پرداخت  نواحی  مدیران 
ها،  پل  زیر  و  ها  فاضالب  پاکسازی  عمومی،  اماکن 
پرچم،  نصب  پیمانکاران،  به  مربوط  جرایم  محاسبه 
آذین بندی، پاکسازی و رنگ آمیزی جداره ها و نرده 
ها، تخلیه آبهای سطحی و نیز انجام پروژه ها و طرح 
های افکار سنجی، تهیه و تولید منابع آموزشی و جلب 
فعاالن  از  حمایت  و  تشویق  و  مردمی  مشارکتهای 
مدیران  مهم  وظایف  جمله  از  زیست  محیط  عرصه 

نواحی به شمار می آیند.
معاون خدمات شهری با اشاره به مقوله فضای سبز، 
ایجاد  و  نگهداری   ، حفظ  را  نواحی  مدیران  وظایف 
فضای سبز و نیز ایجاد محیط های تفریحی بعنوان 
یکی از مهمترین وظایف آنها عنوان کرد و ادامه داد: 
آبیاری مناسب درختان، مبارزه شیمیایی علیه آفات و 
خصوص  در  شهروندان  شکایتهای  به  رسیدگی  نیز 
ایجاد مزاحمت درختان قدیمی، هرس درختان و رفع 
خطر از درختان در حال سقوط از دیگر وظایف مهم 
مدیران نواحی می باشد که باید به آنها توجه الزم را 

معطوف کنند.
به  نواحی  بیان دیگر وظایف مدیران  با  ادامه  در  وی 
برخی از فعالیتهای دارای فوریت در سطح شهر که با 
ید از سوی این مدیران با قید فوریت دنبال شوند اشاره 
کرد و افزود: اقداماتی نظیر ایمن سازی شهر از نظر 
خطر سقوط در کانال ها و برق گرفتگی که در تمامی 
محالت باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد از 

جمله این وظایف به شمار می آیند.
وی در ادامه به انتظارات به حق شهروندان و مطالبات 
روز افزونی که از مدیریت شهری دارند اشاره کرد و 
گفت: پاسخگویی به درخواستهای شهروندان می طلبد 
که  ساختار جدیدی را در شهرداری اهواز داشته باشیم 
تا بتوانیم خدماتمان را بصورت مناسب و مطلوب در 

سطح شهر و محالت به شهروندان عزیز ارائه کنیم.
معاون خدمات شهری ساختار فعلی موجود در شهرداری 
را منطقه محوری دانست و افزود : ساختار منطقه محور 
به این معناست که هر منطقه همه اختیارات الزم برای 
پاسخگویی به نیاز های شهروندان و انجام ماموریت 
های محوله را در اختیار دارد اما هدف ما در گام اول 

ایجاد ناحیه محوری است.
وی در تشریح این مطلب گفت: منظور از ناحیه محوری 
انجام  برای  کافی  اختیارات  از  نواحی  که  است  این 
در  نیازها  رفع  و  ذاتی شهرداری   و وظایف  ماموریتها 

پاسخگویی به خواسته های شهروندان برخوردار باشند.
عالیپور از سوی دیگر  نیاز ساختار جدید به نیرو های 
تحصیل کرده ، متدین، با انگیزه و همچنین سالم  که 
فعلی  ساختار  در  شدن  دیده  و  نقش  ایفای  فرصت 
شهرداری را نداشته اند بعنوان یک فرصت مناسب یاد 
کرد و افزود : در فضای فعلی رقابتهایی وجود دارد که 
در برخی موارد منجر به پس رفت و گاه سقوط یک 
نیرو می شود. اما ساختار جدید این امکان و ظرفیت را 
ایجاد می کند که از  نیرو های نخبه، فنی و مستعد نیز 

به نحوی مطلوب بهره برداری کنیم.
وی گام نخست در اجرایی کردن طرح ناحیه محوری 
را ایجاد  ساختار مدیر ناحیه در سطح معاونت خدمات 
شهری، کارشناس مسئوالن ترافیک و عمران  و نیز 
پیشگیری از تخلفات شهری و زیبا سازی عنوان کرد 
از  ترافیک  و  بعدی  عمران  گام های  در  داد:  وادامه 
سطح کارشناس مسئول به  یک رده مستقل تبدیل 
این  به  نیز  فرهنگی  و  اجتماعی  حوزه  و  شد  خواهد 

مدیریت اضافه می شود.
را  محوری  ناحیه  تحقق  در  بعدی  های  گام  عالیپور 
اضافه شدن زیرمجموعه های معاونت شهرسازی و نیز 
معاونت اداری و مالی برشمرد و تاکید کرد: با اضافه 
شدن این دو زیرمجموعه  به مدیریت ناحیه به نحوی 
که بتواند در آمد های منطقه را راسا وصول کنند، به 
هدف خود دست می یابیم ودر آن صورت ما شاهد یک 

شهرداری کامل در مقیاس  یک ناحیه خواهیم بود.
معاون خدمات شهری در پایان با  بیان این مطلب که 
از بین دانش آموختگان رشته های مهندسی کشاورزی 
و مهندسی عمران آن دسته از افرادی که شرایط الزم 
برای محول کردن این مسئولیت را دارا بودند، گزینش 
کردیم، تاکید کرد: به حول و قوه الهی عزممان جزم 
ساختار  آینده  ماه  یک  مدت  ظرف  حداکثر  تا  است 
ناحیه محوری را قطعی و با ابالغ احکام از سال آینده 

شهرداری اهواز با ساختار جدید مدیریت شود.

پارک شهروند برای نوروز 97 
آماده می شود

شهری  خدمات  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به   
،علیرضا عالیپور از آماده سازی پارک شهروند در منطقه 
3 خبر داد و گفت: با توجه به در پیش رو بودن نوروز 
و لزوم ایجاد فضایی مناسب برای استقبال از مسافران 
نوروزی و شهروندان اهوازی، تجهیز و آماده سازی این 

پارک بزرگ در دستور کار قرار گرفت.
بعنوان  را  شهروند  پارک  شهری  خدمات  معاون 
یکی از ظرفیت های تفریحی مناسب در شهر اهواز 
از  یکی  تواند  می  پارک  این  گفت:  و  کرد  قلمداد 
اهوازی  های  خانواده  برای  بزرگ  های  تفریحگاه 
باشد و مورد  نوروز  ایام  نوروزی در  نیز میهمانان  و 

استفاده قرار گیرد.
وی با بیان این مطلب که آماده سازی این پارک از 
10 روز پیش آغاز شده است، خاطر نشان کرد: حداکثر 
ظرف مدت 20روز آماده سازی پارک شهروند به پایان 

خواهد رسید.
عالیپور عملیات آماده سازی پارک شهروند را شامل 
نخاله برداری با اولویت مسیر های اصلی ورودی به 
پارک عنوان کرد و افزود: از آغاز آماده سازی تا به 
امروز حدودا 300 سرویس نخاله از این پارک خارج 

شده است.
وی هرس درختان را یکی دیگر از فعالیت های درحال 
انجام در این پارک عنوان کرد و گفت: تا کنون بالغ بر 

3000 اصله درخت در پارک شهروند هرس شده اند.

معاون خدمات شهری از ادامه الیروبی شبکه های فاضالب و کانال آبهای سطحی تا اردیبهشت 97 خبر داد
به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری، عالیپور با اشاره به وضعیت شبکه های فاضالب و آبهای سطحی و پیش 
بینی بارندگی های آتی گفت: به منظور پیشگیری از آبگرفتگی معابر و تسهیل در دفع آبهای سطحی ناشی از بارش باران 

عملیات الیروبی شبکه های فاضالب و کانال های آبهای سطحی با همکاری شرکت آبفا تا اردیبهشت 97 ادامه دارد.

کره  جمعیت  دهد  می  نشان  ملل  سازمان  آمارهای 
زمین که در سال 1950 دو و نیم میلیارد نفر بود در 
ابتدای هزاره سوم به بیش از 6  میلیارد رسید و این 
جمعیت در سال های 2025 و 2050 به ترتیب 8 و 

9.2 میلیارد نفر خواهد بود.
این رشد جمعیت به همراه خود رشد اقتصادی را به 
سریع  مصرف  با  هم  اقتصادی  رشد  و  آورد  ارمغان 
زیست  محیط  به  جدی  آسیب  مایه  طبیعی  منابع 
شود  می  بینی  پیش  است.  شده  زمین  کره  طبیعی 
میزان تولید ساالنه گاز دی اکسید کربن که در ابتدای 
هزاره سوم 42 گیگا تن در سال بود در سال 2050 به 

85 گیگاتن در سال برسد.
روند وحشتناک مصرف منابع طبیعی که آسیب های 
جبران ناپذیر به محیط زیست وارد آورده این سوال 
برای  قرار می دهد که  رو  را پیش  اساسی  و  حیاتی 
بشر  روی  پیش  که  دهشتناکی  روند  نمودن  متوقف 
قرار دارد چه باید کرد.بررسی ها نشان داده است که 
جمعیت کره زمین منابع طبیعی را با نسبت 25 درصد 
دارد  را  آن  جبران  قدرت  خاکی  کره  آنچه  از  بیش 
گلخانه  گازهای  دو سوم مجموع  نماید.  مصرف می 
ای تولید شده نتیجه فعالیت ها و تقاضای روزافزون 

بشر برای تولید و مصرف انرژی می باشد.
تولید این همه گازهای گلخانه ای منجر به تغییرات 
ذوب  نظیر  آن  از  ناشی  ترسناک  دورنمای  و  اقلیمی 
سریع یخ های قطبی و باال آمدن آب دریاها از یکسو 
و قحطی و خشکسالی در بخش وسیعی از کره زمین 

از سوی دیگر است. 
واقعا چه عواملی باعث این وضعیت مخرب و ترسناک 
شده اند.کارشناسان معتقدند تغییرات جمعیتی و روند 
شهرنشینی مهم ترین عوامل بروز وضعیت موجودند. 
رشد سریع جمعیت باعث گسترش فعالیت اقتصادی 
شود.  می  منابع  مصرف  روزافزون  روند  نتیجه  در  و 
جمعیت بیشتر، محصوالت بیشتر می خواهد و تولید 

بیشتر به ایجاد مشاغل بیشتر می انجامد.
جایی  جابه  امکانات  برای  تقاضا  مشاغل،  افزایش  با 
یابد. می  افزایش  حومه  و  شهری  تر  سریع  و  بیشتر 

نتیجه زنجیره فوق افزایش تقاضای انرژی و مصرف 
و  تولید  به  منجر  خود  که  است  انرژی  منابع  سریع 
افزایش گازها و محصوالت جانبی مضر و آسیب رسان 
به محیط زیست و اقلیم کره زمین می شود.در مورد 
خطر پدیده شهرنشینی و روند روبه رشد مهاجرت به 
بدانیم که شهرها فقط 4  درصد  شهرها کافی است 
سطح زمین را اشغال می کنند ولی 80 درصد گازهای 

آالینده و مخرب اقلیم را تولید می کنند.
براساس آمارهای سازمان ملل هم اکنون حدود نیمی 
از جمعیت کره زمین در شهرها زندگی می کنند ولی 
پیش بینی می شود که با روند موجود در سال 2030 

نسبت جمعیت شهرنشین به 60 درصد کل جمعیت 
کره زمین برسد.

این جمعیت شهرنشین هم اکنون و در آینده مصرف 
کنندگان طماع منابع طبیعی و تولید کنندگان بی رحم 
مواد و گازهای مخرب محیط زیست و اقلیم هستند 
و خواهند بود.راه حل چیست؟ به نظر می آید تنها راه 
حل وضع موجود و آنچه در پیش روست کم کردن 
آسیب به محیط زیست از طریق یافتن و استفاده از 
فناوری هایی است که بیشترین کارآیی تولید انرژی 
را از کمترین منابع طبیعی داشته باشند به این ترتیب 
تولیدی  فناوری  بهبود  مسئول  صنایع  همه  صاحبان 
ترابری،  صنعت  هستند.در  کارآیی  پیشینه  هدف  با 
حمل و نقل ریلی بیشترین کارآیی را در برابر انرژی 
مصرفی تولید می کند و این درحالی است که کمترین 

آسیب را به محیط زیست وارد می کند.
روش  سازگارترین  آهن  راه  صنعت  دیگر  عبارت  به 
جابه جایی در ارتباط با محیط زیست است، به گونه 
ای که به صنعت جابه جایی سبز معروف شده است. 
برای جذب مسافر بیشتر به راه آهن ارائه امکانات سفر 
ارزان با تجهیزات و قطارهای تمیز، آرام و راحت، قابل 
با  ایمن  های  ایستگاه  و  ایمن  شناس،  وقت  اعتماد، 
طراحی جذاب و در صورت امکان یکپارچه کردن کلیه 
تفویض  و  جایی  جابه  که  ای  گونه  به  سفر  امکانات 
وسیله سفر بالفاصله و در کمترین زمان صورت گرفته و 
مسافر بتواند بالفاصله با وسیله جدید به سفر ادامه دهد 
بسیار ضروری است.باید شهرنشینان و همگان متقاعد 
شوند که کیفیت باالی زندگی در محیط زیستی حفاظت 
شده، فقط زمانی ممکن خواهد بود که امکانات ترابری 
عمومی قابل اعتماد و ایمن با کارآیی باال در اختیار باشد.

تجهیزات  از  استفاده  با  برداران  بهره  و  ریلی  صنعت 
انعطاف  قابلیت  که  نحوی  به  خودکار  نقل  و  حمل 
داشته  را  مسافران  خواست  با  تطابق  برای  کافی 

امکانات  را جلب کنند.  اعتماد مردم  توانند  باشد می 
و تسهیالت جابه جایی ریلی باید آن قدر جذاب باشند 
را در خانه  که مردم ترجیح دهند خودروی شخصی 

گذارده و به سمت سامانه های ریلی روی آورند.
صنعت ترابری ریلی می بایستی با ایجاد خطوط جدید 
برای  امکان مساوی  نقاط پرجمعیت،  اتصال ریلی  و 
مسافرت آسان و سریع همه مردم از هر نقطه به نقطه 
دیگر شهر را فراهم آورد. به این ترتیب حمل و نقل 
ریلی نقش مهم خود را در حفاظت از محیط زیست 
و قابل زیست کردن نقاط مختلف شهر برای همه به 

منصه ظهور خواهد رساند. 
عالوه بر راه آهن شهری، ساخت خطوط ریلی برای 
اتصال مرکز شهرها به فرودگاه ها که معموال در فاصله 
دوری از شهر قرار دارند و نیز به کارگیری سامانه های 
پیاده بر متحرک که مسافران را درون فرودگاه ها جابه 
جا می کنند نیز اهمیت بسیار دارد.یکی دیگر از وظایف 
مهم بخش صنعت، لزوم استفاده از مواد اولیه سازگار با 

محیط زیست و قابل بازیافت است. 
بهره  تولید،  فرآیند  در  را  صدمه  کمترین  روند  این 
برداری، عمر مفید و بازیافت به محیط زیست وارد می 
باید حداقل  از قطارها  استفاده  و  انرژی  تامین  سازد. 
های  راه  از  یکی  کند.  ایجاد  را  ای  گلخانه  گازهای 
کاهش مصرف انرژی تالش برای کم کردن از وزن 
استفاده  با  همراه  کمتر  وزن  است.  نورد  وسایل خط 
از فناوری ترمز باز زا، انرژی مصرفی را به گونه ای 
چشمگیر کاهش می دهد. همچنین ترمزهای جدید 
که هیچ گونه ذرات آالینده را در محیط زیست پخش 

نمی کنند باید مورد استفاده قرار گیرند.
مسئله دیگر در جذب مسافران پیش بینی راحتی مسافر 
کف  با  را  قطارها  جدید  های  فناوری  در  مثال  است. 
فوق العاده پایین می سازند به طوری که افراد معلول، 
ناتوان و حتی افرادی که با ویلچر تردد می کنند بدون 

هیچ مشکلی بتوانند سوار یا پیاده شوند. آلودگی صوتی 
از دیگر عواملی است که می بایستی در برنامه های 

تحقیقاتی موسسات پژوهشی قرار گیرد.
قطارهای  سطحی  خطوط  در  خصوص  به  امر  این 
جدید  های  دارد.سیستم  چندان  دو  اهمیت  شهری 
ترمز باز زا که به عنوان بخشی از سامانه تامین نیروی 
کشش با آن یکپارچه شده اند، انرژی بازیافتی در زمان 

ترمزگیری را برای مصرف بعدی ذخیره می کند. 
از  ساعت  کیلووات  500هزار  تا  که  است  شده  ادعا 
صرفه  ترتیب  این  به  توان  می  را  انرژی  اولیه  نیاز 
دی  گاز  پخش  میزان  وضعیتی  چنین  کرد.  جویی 
اکسید کربن را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد.

به دام انداختن و استفاده از نیروهای تجدید پذیر به 
حفظ  در  چشمگیری  اثر  خورشیدی  انرژی  خصوص 
محیط زیست جهانی دارد. از پیل های فتوولئائیک با 
موفقیت برای تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی برقی 
و روشن کردن دیودهای نوری استفاده شده به طوری 
نوری  دیودهای  جایگزینی  برای  جدی  مطالعات  که 
به جای عالئم  انرژی خورشیدی  با  اندازی شده  راه 
مکانیکی مسافرها در جریان است. در صورت موفقیت 
این مطالعات نیازی به استفاده از سوخت های فسیلی 

برای راه اندازی عالئم نخواهیم داشت.
زیست می  به محیط  آسیب کمتر  برای  به هر حال 
مختلف  های  بخش  سازی  بهینه  به  باید  و  توان 
که  کنید  تصور  را  قطاری  گماشت.  همت  سیستم 
مجبور  خط  تعویض  سوزن  نکردن  عمل  علت  به 
قطار  اگرچه  حالتی  چنین  در  است.  شده  توقف  به 
انرژی  مصرف  حال  در  و  روشن  ولی  شده  متوقف 
است. حال اگر به جای سوزن های معمولی از سوزن 
های الکترومکانیکی استفاده شود تا تاخیرهابه حداقل 

برسد مصرف انرژی هم کاهش می یابد.
به همین ترتیب سامانه های خودکار نظارت و کنترل 
قطار، توقف را به حداقل رسانده و مصرف انرژی را 
باز هم کاهش می دهند.سامانه های کنترل هوشمند 
ترافیک نیز با کاستن از توقف و فراهم ساختن امکان 
را  انرژی  مصرف  ها  ساخت  زیر  از  بهینه  استفاده 

کاهش می دهند.
شاید بد نباشد در پایان اشاره ای به لندن، یکی از 
دور  چندان  نه  ای  گذشته  در  که  شهرهایی  کالن 
داشته  بود  هوا  آلودگی  و  پیچیده  ترافیک  درگیر 
باشیم. راه اندازی چندین خط ریلی برای رفت و آمد 
زمینه   2001 سال  در  لندن  حومه  و  شهر  مسافران 
مساعدی برای اخذ عوارض طرح ترافیک ایجاد کرد 
به گونه ای که مردم لندن توانستند پس از سال ها 
کیفیت  امروزه  کنند.  تجربه  را  تری  روان  ترافیک 
مراتب  به  گرفته  صورت  تمهیدات  با  لندن  هوای 

بهبود یافته است.

فضای سبز که بخشی از سیمای شهر را تشکیل می دهد 
به عنوان یکی از پدیده های واقعی از نخستین مسائلی 
است که انسان همواره با آن در تماس بوده و خواهد 
اجتماعی،  ابعاد زیست محیطی،  این مقوله دارای  بود. 

فرهنگی، اقتصادی و... می باشد. 
مطالعه در خصوص اهمیت فضای سبز در مدارس در 
درجه اول از نظرمسائل زیست محیطی حائز اهمیت 
از  فراغت  ساعات  در  آموزان  دانش  استفاده  و  است 
این فضاها در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. بدون 
بحث  به  توان  نمی  محیطی  زیست  شرایط  شناخت 
مطالعه  جمله  از  ورزید،  مبادرت  سبز  فضای  درباره 
اقلیم های شهری مختلف دراین ارتباط حائز اهمیت 
است. توجه به عواملی همچون ارتفاع از سطح دریا، 
جهت اصلی وزش باد در شهر و میزان آلودگی های 
بعد فضای  در  و...  فعالیت صنایع، خودروها  از  ناشی 
سبز و اهمیت آن در مدارس بسیار حائز اهمیت است، 
به طوری که از دیدگاه تاریخی و مذهبی نیز پیامبران 
و امامان معصوم)ع( به مقوله فضای سبز توجه ویژه 

ای داشته اند. 
آن گونه که پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »هر کس 
او  به  آن  میوه های  اندازه  به  بنشاند خداوند  درختی 

پاداش می دهد.« 
● اهمیت فضای سبز از دیدگاه نیازهای 
اجتماعی و اوقات فراغت دانش آموزان 

و  تفریحات  نوع  و  زندگی  روش  اخیر  سالهای  در 
کرده  فراوان  تغییر  آموزان  دانش  اجتماعی  نیازهای 
دگرگونی  زیست  محیط  در  شهرها  سریع  توسعه  و 
شکل  تغییر  باعث  خود  نوبه  به  که  کرده  ایجاد 
اجتماعی  نیازهای  است.  شده  آنان  تفریحات  یافتن 
قرار  صنعتی  و  اقتصادی  وضعیت  تأثیر  تحت  نیز 
از  افراد  نیازهای  است.  یافته  ای  تازه  فرم  و  گرفته 
از قبیل سن،  به متغیرهای گوناگونی  محیط زیست 
طبقه اجتماعی، فرهنگ و تجربیات، هدفها و روش 

زندگی روزانه بستگی دارد. 
نیازهای فردی و گروهی متأثر از عوامل فوق است. 
ابتدایی،  آموز  دانش  یک  نیازهای  ترتیب  بدین 
راهنمایی و دبیرستانی با هم متفاوت است. حتی اگر 
این  به  دستیابی  نحوه  باز  باشد  واحد  آنان  نیازهای 
هدفها با هم تفاوت دارد، یعنی همه دانش آموزان در 
هر مقطعی می خواهند از فضای سبز استفاده کنند. 
و  سر  و  دویدن  بیشتر  ابتدایی  آموزان  دانش  تفریح 
صدا کردن است، در صورتی که دانش آموزان مقاطع 
باالتر ترجیح می دهند از فضای سبز به عنوان مطالعه 
و تفرج آرام بهره گیری کنند و در گوشه ای بنشینند. 
به  توجه  مدارس  سبز  فضاهای  طراحی  در  بنابراین 
مقطع و نیازهای روحی- روانی دانش آموزان بسیار 

حائز اهمیت است. 
● موارد مثبت احداث فضاهای سبز در 

مدارس 
قبیل  از  خودروها  شد  و  آمد  از  ناشی  های  آلودگی 

 )HC( ها  کربن  هیدرو   ،)  CO( کربن  منواکسید 
بر  شدیدی  جسمی  اثرات  بزرگ  شهرهای  در  و... 
بروز  باعث  و  داشت  خواهد  و  داشته  آموزان  دانش 
از  شد.  خواهد  و...  نفس  تنگی  چون  بیماریهایی 
نیز  خودروها  صوتی  های  آلودگی  دیگر  طرف 
خواهد  آموزان  دانش  بر  شدیدی  روانی  اثرهای 
داشت و باعث اختالالت ذهنی در آنها می گردد. با 
فضای  مقوله  به  جدی  نیاز  مشکالت  این  به  توجه 
باشد.  می  ضروری  بسیار  مدارس  طراحی  در  سبز 
مواد  تمام  که  است  ضروری  مطلب  این  به  توجه 
آالینده مربوط به انواع سوختهای خودرو در ارتفاعی 
اندام یک دانش  اگزوز خارج می شوند که طول  از 

آموز را کاماًل در بر می گیرد. 
و  اکسیژن  کننده  تولید  عامل  عنوان  به  سبز  فضای 
متعادل کننده کسری و کمبود اکسیژن ناشی از حرکت 
مسافت  طی  کیلومتر   800 هر  ازای  به  که  خودروها 
را  اکسیژن  از  نفر   5 سالیانه  مصرف  معادل  مصرفی 
دارا می باشد و پرواز هواپیماها که به ازای هر پرواز 
به میزان تولید روزانه اکسیژن در 20 هکتار جنگل را 
مصرف می نماید، همچنین مصرف اکسیژن در جریان 
فعالیتهای کارخانجات اهمیت می یابد. در این ارتباط 
نقش  نیز  شهرها  در  صنایع  فعالیت  و  استقرار  نحوه 
آلودگی  خصوص  در  و  دارند  هوا  آلودگی  در  مهمی 
شهرها نباید نقش غبار را نیز نادیده گرفت، زیرا غبار به 

صورت گوناگون بر انسان تأثیر دارد. 
به طور کلی احداث فضای سبز در مدارس تأثیرهای 

مثبت زیادی دارد که اهم آنها عبارتند از: 
مواقع  در  آموزان  دانش  استفاده  جهت  سایه  ایجاد 
پرندگان،  پناهگاه  باران،  باد و  لزوم، حفاظ در مقابل 
انرژی و گرمای هوا و سرد نمودن آن توسط  جذب 
محیط  در  غبار  و  گرد  جذب  و  هوا  تصفیه  تبخیر، 
نفوذپذیری  افزایش  و  خاک  ثبات  به  کمک  زیست، 
آب و هوا در آن، تأثیر مثبت در مناظر و دیدگاه ها، 
حفاظت در مقابل سر و صدا، کنترل انعکاس نورهای 
مزاحم و کنترل باران و اثرات مثبت روحی و روانی بر 

دانش آموزان هنگام مشاهده مناظر زیبای گیاهی و 
فضای سبز در مدارس. 

آموزان  دانش  پیرامون  محیط  هرچه  است  ذکر  قابل 
زیباتر و دلنوازتر باشد و فضای سبز احداث شده دارای 
هماهنگی و نظم خاصی باشد در یادگیری بهتر دانش 
آموزان تأثیر بسزایی داشته و از لحاظ روحی رنگ سبز 
مطالب  توانند  می  و  دهد  آرامش خاصی می  آنها  به 

درسی را بهتر درک و تجزیه و تحلیل نمایند. 
● استانداردهای فضای سبز در مدارس

مدارس  در  سبز  فضای  میزان  گسترش  و  توسعه 
شهرها  سبز  فضای  سرانه  افزایش  در  تواند  می 
سازمانهای  که  کوششی  در  باشد.  تأثیرگذار  نیز 
و...  زیست  محیط  بهداشت،  تفریحات،  مختلف 
فرد  هر  برای  الزم  فضای  کردن  استاندارد  برای 
استاندارد  و  مناسب  رقمی  یافتن  برای  همچنین  و 
آورند.  دست  به  چند  ارقامی  اند  توانسته  اند،  نموده 
متغیرهای  به  توجه  با  و  است  کلی  ارقام  این  البته 
مورد  مساحت  مثال  طور  به  دارد.  تفاوت  محل  هر 
کشور  مختلف  مناطق  مدارس  در  سبز  فضای  نیاز 

متفاوت است. 
در اقلیم گرم و خشک باید بخش وسیع تری از مدارس 
بیشتر  بتوانند  تا  بدهند  اختصاص  سبز  فضای  به  را 

درخت کاشته و سایه بیشتری داشته باشند. 
بردن  کار  به  محققان  از  بسیاری  شد  اشاره  چنانکه 
واژه استاندارد برای فضای سبز را منطقی نمی دانند، 
آنکه  حال  ایستاست،  مفهومی  دارای  استاندارد  زیرا 
ایستایی  نوع  هر  پویایش،  ذات  علت  به  سبز  فضای 
را نفی می کند. در همین ارتباط حتی نمی توان برای 
مدارس سراسر کشور، وسعت یا حجم استاندارد شده 
زیرا کمیت  داد،  ارائه  سبز  ایجاد فضای  برای  را  ای 
فضای سبز، ساخت و انتخاب نوع گونه ها در مناطق 
به  آن  میزان  و  است  متفاوت  اقلیمی کشور  مختلف 
شرایط اقلیمی و ویژگی های بیوکلیماتیک هر منطقه 
بستگی دارد. بنابراین مقدار فضای سبز که برای یک 
مدرسه در یک شهر در نظر گرفته می شود با شهر 

دیگر متفاوت است و با توجه به معنای واژه استاندارد 
که بیانگر مقیاسی ایستاست استفاده از آن در ارتباط 

با فضای سبز عاری از اشکال نخواهد بود. 
اما آنچه قابل ذکر است اینکه فضای سبز خود را در 
تناسب با تعداد دانش آموزان در تراکم ساختمانی در 

مدارس می بینند. 
در حال حاضر استاندارد مورد قبول فضای سبز شهری 
سوی  از  که  شهری  جامع  طرحهای  تصویب  جهت 
وزارت مسکن و شهرسازی مشخص گردیده است بین 

7 تا 12 مترمربع سرانه می باشد. 
بنابراین توسعه و افزایش فضای سبز در مدارس می 

تواند در افزایش سرانه فضای سبز شهر مؤثر باشد. 
● معرفی برخی گونه های گیاهی مناسب 

برای کاشت در مدارس 
از میان گونه های مختلف گیاهی موجود برای کاشت 
در مدارس باید از گونه هایی استفاده کرد که عالوه بر 
زیبایی دارای رشد متناسب و خوبی باشد و با توجه به 
نیاز آبی در اقلیم های مختلف از گونه هایی استفاده 
شود که با نیاز آبی آن اقلیم متناسب باشد. به عنوان 
مثال در مناطق گرم و خشک از گونه هایی استفاده 
شود که به آب کمتری نیاز دارد، برخی از گونه های 

گیاهی مناسب جهت کاشت در مدارس عبارتند از: 
سرو   )Pinus sp( کاج   ،)Salix sp(بید
 Fraxinus( زبان گنجشک   ،)Cupressuse sp(
 Platanus  ( چنار   )Robina sp( اقاقیا   ،)sp
 ،)Acer sp(افرا ،)Cercis sp(ارغوان ،)orientalis
یاسمن)Jasminum sp( صنوبر)Populus sp( و 

انواع گلهای زینتی و چمن. 
● نقش آموزش و پرورش در توسعه و 

نگهداری فضای سبز 
آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد آموزشی در جهت 
ترویج و ارتقای سطح فرهنگ عمومی می تواند نقش 
ارزنده ای را ایفاد نماید که این نقش از نظر مدیریت 

هم درون سازمانی و برون سازمانی خواهد بود. 
پرورش  و  آموزش  سازمانی  درون  مدیریت  در 
مقوله  به  جدید  نگرش  و  بازنگری  با  تواند  می 
بهینه  و  موجود  سبز  فضای  توسعه  در  سبز  فضای 
کردن آن در مدارس کشور گامی اساسی بردارد و 
توجه  جدید  مدارس  و ساخت  در طراحی  همچنین 
پیگیری  جدی  طور  به  را  سبز  فضای  موضوع  به 
فضای  ایجاد  برای  را  مناسبی  فضاهای  و  نماید 
مقوله  به  توجه  همچنین  نماید.  احیا  آن  در  سبز 
بحث  در  درسی  کتابهای  محتوای  در  سبز  فضای 
فرهنگ سازی میان دانش آموزان بسیار با اهمیت 

باشد.  می 
در مدیریت برون سازمانی، آموزش و پرورش می تواند 
یعنی  سبز  فضای  ایجاد  در  امر  متولیان  با  تعامل  در 
شهرداریها و گامهای مهمی را در افزایش فضای سبز 
مدارس برداشته و با حرکتهای نمادین و توسعه فرهنگ 

ایجاد فضای سبز به کمک مدیریت شهری بیاید.

شهرهایی رو به تباهی!

ضرورت ایجاد فضای سبز در مدارس
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سرپرست مدیریت شبکه پایش سازمان هواشناسی کشورگفت: هفته خوش بارشی در پیش داریم به طوری که خیلی 
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است و امروز شنبه بارش در نیمه غربی، مناطق جنوبی، شمال و تا حدی مرکز و شمال شرق کشور را خواهیم داشت.

محیط زیست  شهری

۱۰ آلوده ترین شهر جهان : شامل ۴ شهر ایرانی
حدود  در   ۲۰۱۰ در  جهانی،  بهداشت  سازمان  گزارش  طبق 
دلیل  به  ریه  سرطان  از  جهان  نقاط  اقصی  در  نفر   ۲۲۳۰۰۰
آلودگی هوا جان سپردند. نیمی از این مرگ و میرها در چین و 
شرق آسیا رخ داده است. سازمان بهداشت جهانی فهرست ۱۰ 
 ۴ شامل  فهرست  این  کرد.  منتشر  را  جهان  شهر  ترین  آلوده 
شهر از ایران، ۳ شهر از پاکستان، دو شهر از هند، یک شهر از 

مغولستان، و یک شهر از بوتسوآنا است.

مقیاس اندازه گیری آلودگی:
آلودگی برحسب غلظت ذرات معلق )ریزتر از ۱۰ میکرومتر( در 
هر میکروگرم بر متر مکعب  با حدود ضخامت ۷ متر، باالی سر 

انسان  اندازه گیری می شود.
خاورمیانه و شمال آفریقا آلوده ترین منطقه ی جهان با میانگین 
ساالنه ی ۱۳۰ میکروگرم در هر متر مکعب است. در رتبه ی 
بعدی، جنوب شرقی آسیا با  میانگین ساالنه ی نزدیک به ۱۰۰ 

میکروگرم در هر متر مکعب قرار دارد.
در اینجا ۱۰ آلوده ترین شهر جهان از لحاظ آلودگی هوا بر طبق 

گزارش سازمان بهداشت جهانی آورده شده است.

 ۱۰. الهور، پاکستان
زیباترین،  الهور 
تاریخی  و  مشهورترین، 
ترین شهر پاکستان یکی 
شهرهای  ترین  آلوده  از 
جهان ، با میانگین ساالنه 
بر  میکروگرم   ۲۰۰ ی 
هست.  نیز  مترمکعب 
شهر  سومین  شهر  این 

آلودهی پاکستان و دهمین شهر آلوده ی جهان است.

 ۹. خانپور، هند
خاطر  به  که  خانپور 
اش  چرم  صنعت 
از  یکی  دارد،  شهرت 
شهرهای  آلودهترین 
با  جهان است. این شهر 
میانگین ساالنه ی ۲۰۹ 
میکروگرم بر متر مکعب 
دومین شهر آلوده ی هند 

و نهمین شهر آلوده ی جهان است.

 ۸. یاسوج، ایران
مترمکعب  بر  میکروگرم   ۲۱۵ ی  ساالنه  میانگین  با  یاسوج 
ی  آلوده  شهر  هشتمین  و  ایران  ی  آلوده  شهر  چهارمین 

است. جهان 
 ۷. گابورون، بوتسوآنا

این شهر با میانگین ساالنه 
هر  در  میکروگرم  ی ۲۱۶ 
ترین  آلوده  مکعب،  متر 
هفتمین  و  بوتسوآنا  شهر 
شهر آلوده ی جهان است.

 
۶. پیشاور، پاکستان

پیشاور با میانگین ساالنه 
بر  میکروگرم   ۲۱۹ ی 
شهر  دومین  مکعب  متر 
و  پاکستان  ی  آلوده 
ی  آلوده  شهر  ششمین 

جهان است.

 ۵. کرمانشاه، ایران
هر روز، ۵ میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه در اثر آلودگی 
هوا مسموم می شوند. کرمانشاه با میانگین ۲۲۹ میکروگرم در 
شهر  پنجمین  و  ایران  ی  آلوده  شهر  سومین  مکعب،  متر  هر 

آلوده ی جهان است.

 ۴. کویته، پاکستان
گزارش،  یک  براساس 
۲۵ درصد همه ی مرگ 
کشورهای  در  میرها  و 
در حال توسعه به عوامل 
مربوط  محیطی  زیست 
است. کویته ی پاکستان 
آلوده   ۱۰ میان  در  نیز 
قرار  جهان  شهر  ترین 
دارد. این شهر با میانگین ساالنه ی ۲۵۱ میکروگرم بر هر متر 
مکعب آلوده ترین شهر پاکستان و چهارمین شهر آلوده ی جهان 

است.
 ۴. لوریانا، هند

مربع  متر  در هر  میکروگرم  میانگین ساالنه ی ۲۵۱  با  لوریانا 
آلوده ترین شهر هند و در کنار کویته، چهارمین شهر آلوده ی 

جهان است.
وزارت محیط زیست هند در ۲۰۱۰ حکم تعطیلی صنایع آلوده را 
صادر کرد، ولی این حکم در ۲۰۱۱ لغو شد. با این حال وزارت خانه 
ی مذکور به صنایع دستور داده است طرحی را برای مهار آلودگی 

تهیه کنند و به اجرا بگذارند.
 3. سنندج، ایران

سنندج که در رتبه ی سوم فهرست آلوده ترین شهرهای جهان 
است. مرکز فرهنگ کردی و استان کردستان ایران است. میانگین 
ساالنه ی آلودگی هوای این شهر به میزان ۲۵۴ میکروگرم در 

هر مترمربع است.
 ۲. اوالن باتور، مغولستان

بر طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، اوالن باتور با ۲۷۹ 
میکروگرم در هر متر مربع دومین جایگاه را در بین آلوده ترین 
شهرهای جهان به خود اختصاص داده است. بر طبق پژوهش 
هایی که  آدم  اوالنباتور شمار  بهداشت عمومی  و موسسه ی 
در اثر عارضه ی تنفسی بیمار می شوند در فاصله ی ۲۰۰۴ تا 

۲۰۰۸ به میزان ۴۵ درصد افزایش یافته است.
۱. اهواز، ایران

اهواز، در جنوب غربی ایران، که بیش ترین نفت ایران را تولید می 
کند آلوده ترین شهر جهان ، با میانگین ساالنه ی ۳۷۲ میکروگرم 
بر متر مکعب است و فاصله  ای ۳۵ درصدی با رتبه  ی دوم، 

اوالن باتور، دارد.

تازه های محیط زیست

خبر

ذرات خطرناک H5N6 ویروس آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان برای نخستین بار وارد کشور شد.

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست 
سازمان  ایران:  وحش  حیات  و 
دامپزشکی کل کشور در اطالعیه ای 
که بر روی پرتال رسمی این سازمان 
منتشر شده است، اعالم کرد سروتیپ 
پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  جدید 
H۵N۶ در بندر کیاشهر مشاهده و از 

طریق پرندگان وحشی مهاجر وارد کشور شده است.
تا پیش از این سروتیپ H۵N۶ ویروس آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در نقاط 
مختلف کشور گزارش شده و تلفات و خسارات بسیار زیادی را در بین پرندگان 
وحشی و بخصوص طیور اهلی بوجود آورده است اما سروتیپ H۵N۶ این 
بیماری که بخصوص برای انسان بسیار خطرناک تر است برای نخستین بار 

در کشور مشاهده شده است.
تفاوت اصلی دو سروتیپ فوق در این است که تاکنون موردی از تلفات انسانی 
ناشی از ابتال به سروتیپ H۵N۶ مشاهده نشده اما سروتیپ H۵N۶ در برخی 
کشورهای آسیایی از جمله چین منجر به ابتال و مرگ انسان ها نیز شده است.

به گزارش سازمان بهداشت جهانی از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۸ شانزده مورد 
ابتال به ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگاه تیپ H۵N۶ در چین گزارش شده 

که ۶ مورد آن منجر به مرگ افراد مبتال شده است.
هفته گذشته به دنبال مرگ بیش از ۲۰۰۰ پرنده مهاجر در پارک ملی بوجاق 
کیاشهر، از الشه پرندگان نمونه برداری و طی آزمایشات صورت گرفته آلودگی 
پرندگان تلف شده به سروتیپ H۵N۶ ویروس آنفوالنزای فوق حاد پرندگان 

توسط سازمان دامپزشکی کل کشور تایید شد.

تنها راه حل مشکل ریزگردها برگرداندن
 آب منتقل شده خوزستان است

مردم  گفت:  اهواز  موقت  امام جمعه 
گول شعارها را نمی خورند و خوب می 
دانند که تنها راه حل مشکل ریزگردها، 
برگرداندن آب منتقل شده خوزستان به 

سایر مناطق است.
خواسته  به  اشاره  با  حیدری  آیت اهلل 
مردم  گفت:  دولت  از  مردم خوزستان 

این استان در کنار مبارزه با فساد و تبعیض، خواستار مقابله جدی با پدیده ریزگردها 
به صورت اصولی و نه به صورت آب نباتی و نهال کاری هستند. نهال کاری مبارزه 
اصولی با ریزگردها نیست. اگر خیلی هم امید داشته باشیم و سالی ۵۰ هکتار 
از این ۳۵۰ هزار عرصه بیابانی را نهال کاری کنند مردم باید ۷۰ سال منتظر 
باشند. کدام مردم حکیمی این گول زدن ها را قبول می کنند. تنها راه حل مشکل 

ریزگردهای خوزستان برگرداندن آب منتقل خوزستان به جاهای دیگر است.
امر هستند و صرفًا  وی عنوان کرد: همه کارشناس ها هم معتقد به همین 
حرف من در نماز جمعه نیست. ۱۰ تا ۱۵ سال پیش خبری از این ریزگردها 
نبود و مردم اطالع دارند. وقتی آب ها را منتقل کردند و زمین ها، مراتع، اراضی 
کشاورزی و تاالب های خشکیده شد، منبع ریزگردها فعال شد و مردم را به 
این روزگار انداخت. باید آب را به خوزستان برگرداند البته نه به شکلی نمایشی 
یعنی یک ماه آب بدهند و بعد دوباره انتقال آن آغاز شود. باید آب همان گونه 
که خداوند مقدر کرده است جاری باشد. چرا برخالف سیر طبیعی و الهی، دولت 
و وزارت نیرو آب را به بهانه شرب اما برای مصارف دیگر مثل فضای سبز، 
کارخانه ها، ذوب آهن و کشاورزی، منتقل کنند؟ این غلط است و خالف قانون 
و شرع و انصاف است.نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تأکید 
کرد: مسئله ریزگردها فقط مشکل خوزستان نیست و مربوط به همه کشور 
است. وقتی که ریزگردها آمد، مسئوالن گفتند ۷۰۰ هزار بشکه نفت کاهش 
تولید داشتند؛ یعنی کل مملکت متضرر شد. این ریزگردها به استان های دیگر 

هم می رود و همه مردم از این وضع ناراحت هستند.
امام جمعه موقت اهواز بیان کرد: ریزگردها صرفاً با آب حل می شوند ولی دولت 
و وزارت نیرو با وجود اینکه خیلی با آنها در این مورد صحبت کرده ایم، گوش 
نمی دهند و ما از شورای عالی امنیت ملی کشور و قوه قضائیه می خواهیم ورود 

کنند چرا که جرم دارد اتفاق می افتد. این اتفاقات ضد اسالم و مردم است.

مبلمان شهری هوشمند متکی به انرژی خورشیدی
 ”Clover“ نام  با  طرحی   ،۲۰۱۵ سال  در  فرانسوی،  طراح  هانر،  لی  متیو 
جهت استفاده از انرژی خورشیدی در مبلمان شهری تأمین کننده روشنایی 
خیابان های پاریس ارائه داد. در این طرح، چراغ های روشنایی در خیابان از 
انرژی خورشید تغذیه کرده و نور و روشنایی سطح خیابان را تأمین می کنند. 
این طرح در کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه تغییرات آب و هوایی در سال 
۲۰۱۵ موفق به کسب جایزه شد. در رأس این نوع مبلمان شهری، المپ های 
گلبرگ شکلی قرار گرفته و در زیر آن نیمکت یا یک جفت صندلی برای 
پیاده تعبیه شده است. طراح این ساختار را به درختی کاشته  افراد  نشستن 
شده تشبیه کرده که همیشه باید باقی بماند. نیمکت های آن به مثابه شاخه ای 
بزرگ از درخت شکل گرفته و در صورت لزوم طول آن تا ۱۵ متر هم می رسد. 
المپ های آلومینیومی به منظور کاهش آلودگی نوری بصورت گنبدی شکل 
طراحی شده و صفحه LED آن نور را مستقیما به سمت پایین سوق می دهد.

مبلمان شهری هوشمند؛ تجهیز سطل های زباله نیویورک به 
اینترنت رایگان

مرکز  ائتالف  همکاری  با   Bigbelly شرکت   ،۲۰۱۵ سال  زمستان  در 
مهمترین  در  را  زباله  ظروف  اطراف  محیط  نوبت  دو  در  نیویورک  شهر 
در  ساعت  چند  برای  پروژه  تیم  کرد.   Wi-Fi به  مجهز  عمومی،  مراکز 
روز، سیستم های مذکور را مورد آزمایش قرار داده و آن ها را ازنظر کیفیت 
مورد  نیز  شوند  متصل  شبکه  به  توانند  می  که  افرادی  تعداد  و  سیگنال 
ائتالف  فناوری  ارشد  مدیر   Jeremy Schneider داد.   قرار  ارزیابی 
مرکز شهر نیویورک گفت: این سیستم سرعت ۵۰ تا ۷۵ مگابایت بر ثانیه 
را به استفاده کنندگان ارائه می دهد. وی افزود پهنای باند این سیستم بیش 
از میزان پهنای باند مورد نیاز برای اجرای یک کسب و کار کوچک بوده و 
به خوبی در شهر نیویورک جانمایی شده است. در حال حاضر بیش از ۱۷۰ 
Bigbelly در منهتن جانمایی شده که با استفاده  سطل آشغال هوشمند 
انرژی خورشیدی عمل می کنند. آزمایشات متعددی در طی یک سال  از 
توسط محققان بر روی این تکنولوژی نوین صورت پذیرفت و مسئوالن 
شهری در تالشند در آینده خدمات خود را در این زمینه گسترش دهند. 
سطل های زباله هوشمند ممکن است اطالعاتی را در مورد مدیریت مواد 

زائد جمع آوری کرده و به صورت اطالعیه و یا هشدار به نمایش گذارد.

مزایای استفاده از مبلمان شهری هوشمند چیست؟
برای  توجهی  قابل  مزیت  رایگان،  بصورت   Wi-Fi به  دسترسی  اگرچه، 
استفاده از این تکنولوژی است اما دیگر مزیت های آن را نمی توان نادیده 
داده ها در  به دولت در جمع آوری  توانند  زباله هوشمند می  گرفت. ظروف 
زمینه مدیریت پسماند کمک کرده و اطالعاتی را بصورت خبر و یا هشدار 
به نمایش بگذارند. عالوه بر این، هر ظرف مجهز به سیستمی است که در 
نقلیه  وسایل  به  می کند،  ایجاد  نامطبوعی  بسیار  بوی  ها  زباله  که  مواقعی 
مجهزتری اجازه جمع آوری زباله را می دهد. همچنین، پانل های خورشیدی 
را  در ظروف  جانمایی شده  )فشرده سازها(  نیاز کمپکتورهای  مورد  انرژی 
فراهم می کند، از این طریق حجم ظروف به ۵ برابر نسبت به قبل افزایش 

یافته و منجر به بهره وری بیشتر عملیات جمع آوری زباله می گردد.

هوا هم این جا زندانی است
آسمان تو چه رنگ ست امروز؟

آفتابی ست هوا
یا گرفته ست هنوز ؟

من درین گوشه 
که از دنیا بیرون ست

آسمانی به سرم نیست 
از بهاران خبری نیست ...   

اینجا زندانی ست  نفسم میگیرد    که هوا هم 
.   هوشنگ ابتهاج

زادگاه  زیبای من  یکی از شهرهای شلوغ کشور 
، همیشه پر از سر و صدا و هیاهوست؛ د زادگاه 
من شهر شرجی و گرما ، همیشه زنده است همه ، 
شهرم را با این ویژگی ها میشناسند  ولی چند سالی 
است  زیبایهایش را در خیال تصور می کنیم هوایش  
ناپاک است در زادگاه من گاهی مونواکسید کربن و 
ذّرات معلق بیشتر از اکسیژن هوا بود ، روز به روز 

هم این ماجرا حادتر می شود .....
پوست  هایی   شهروندانش چهره هایی چروکیده، 
سویی  دیگر  که  چشمانی  تیره،  و  زرد  رنگ  به 
برایشان نمانده، صداهایی که از اعماق جان به 
زور باال می آید، نفس هایی که به سختی شنیده 
می شود، دم و بازدهم های اجباری، سوزش بینی، 
گلو درد و .. ناشی از آلودگی هوا و ذرات معلق 

گرد و خاک هوای شهرماست. 
خداوند، آفرینش انسان را به گونه ای قرار داده 
نیاز  او  آفریده های  به تمامی  برای زیستن،  که 
دارد. از جمله ی این آفریده ها، هوای پاک است 
تا بدین وسیله به حیات خود ادامه دهد. خداوند با 
حکمت و تدبیر خود، شرایط محیط زیست انسان 
را به گونه ای آفریده که تمامی مواهب دست به 
دست هم دهند و شرایط زیست سالم را برای او 

بر  آن  تابش  و  آورند. حرارت خورشید  وجود  به 
دریاها، بخار شدن آب دریاها، وزش بادها، ریزش 
باران، و وجود گیاهان و جنگل ها در زمین، همه 
برای این است که انسان از آنها به خوبی استفاده 
کند و به پرستش خدای تعالی بپردازد. البته زیاده 
دردسرساز  او  برای  همیشه  انسان  های  خواهی 
ها  نعمت  این  از  تنها  نه  تا  شده  سبب  و  بوده 
استفاده درستی نکند، بلکه با دست خود به آلوده 
منابع  این  بردن  بین  از  و  زیست  محیط  کردن 

طبیعی بپردازد.
طبیعت همه چیز خود را با نظم خاصی به وجود 
این نظم و  انسان،  بدون دخالت  آورده است و 
دخالت  با  انسان  اما  ماند.  خواهد  پایدار  ثبات 
خود، این ثبات و خود تنظیمی را به هم می زند. 
طبیعت خود به خود تا حدی می تواند آلودگی 

حدی  به  آلودگی  اگر  ولی  کند،  تصفیه  را  هوا 
نشود،  آن  بازیابی  یا  هضم  به  قادر  که  رسید 
با  انسان  حاضر،  حال  در  شود.  می  زا  مشکل 
رفع  قدرت  طبیعت،  نظم  در  خود  های  دخالت 
آلودگی را از آن گرفته است؛ به طوری که نمی 
در  که  هایی  آلودگی  همه  این  مقابل  در  تواند 
خاک، آب و هوا پیش می آید، مقاومت کند و 
از  یا  آلوده می شود  بیشتری  منابع  روز  به  روز 
زندگی  محیط  اینکه  به  توجه  با  رود.  می  بین 
انسان به کره زمین محدود می شود و این کره 
نخواهد  انسان  و  دارد  محدودی  گنجایش  نیز 
توانست برای رفع نیازهای خود منابع را از جای 

دیگری بیاورد، باید در حفظ آن کوشا باشد.
از  بیش  آن  به  نیاز  و  است  حیات  الزمه  هوا، 
که  بس  همین  هوا  اهمیت  در  غذاست.  و  آب 

آدمی می تواند بدون غذا چند روز یا چند هفته 
بیشتر  دقیقه  چند  هوا  بدون  ولی  کند،  زندگی 
و  پاک  هوای  از  استفاده  بود.  زنده  توان  نمی 
سالم، از جمله حقوق طبیعی انسان هاست. امام 
پاک  »خداوند  فرماید:  می  السالم  علیه  علی 
حقوق مردم را بر حقوق خود مقدم داشت. پس 
هر که حقوق بندگان خدا را رعایت کند، حقوق 
هوا،  نکردن  آلوده  است«.  کرده  رعایت  را  خدا 
مردم  طبیعی  حقوق  از  حق  این  رعایت  یعنی 
پی  در  را  او  حقوق  رعایت  و  خدا  رضایت  که 
هوای  در  داریم  دوست  که  گونه  همان  دارد. 
آلودگی نفس بکشیم،  از هرگونه  پاک و عاری 
از  و  بپسندیم  را  همین  نیز  دیگران  برای  باید 

آلوده کردن هوا بپرهیزیم.
گناهی  گناه،  ترین  بزرگ  اسالمی،  تعالیم  در 
شمرده  کوچک  گنهکار  چشم  در  که  است 
گناه  اول شاید  نگاه  در  آلوده کردن هوا،  شود. 
محسوب نشود، ولی از بین بردن منابع طبیعی، 
و ضایع کردن  دیگران  به  رساندن  زیان  نوعی 
را  آن  که  نیست  گناهی  این  و  است  آنان  حق 
کوچک شماریم. آلوده کردن هوا نه تنها سبب 
سبب  بلکه  هاست،  انسان  به  رساندن  زیان 
می  ای  زنده  موجودات  همه  به  رساندن  زیان 
کنند.  زندگی می  در روی کره خاکی  شود که 
در  زنده،  موجودات  و  مردم  حق  کردن  ضایع 
زمره گناهانی است که مانع قبولی اعمال آدمی 
انجام هر عملی که سبب  با  بنابراین  می شود. 
آلوده شدن هوای پاک شویم، در حقیقت حقی 
و  ایم  برده  بین  از  را  زنده  موجودات  حقوق  از 
در  بلکه  است،  اعمال  قبولی  مانع  تنها  نه  این 

روز حسابرسی کیفر سختی را به دنبال دارد.

این روزها نقش مبلمان شهری در خدمت رسانی 
نیست.  پوشیده  کسی  بر  شهر  هر  شهروندان  به 
امر خدمات رسانی، حفظ هویت و  از  اما گذشته 
زیبایی سیمای شهری از لحاظ محیط زیست نیز 
از اولویت های باالیی برخوردار است؛ چنان که 
ضابطه  بی  گسترش  با  شود  می  مشاهده  بعضًا 
ی بسیاری از شهرهای بزرگ و افزایش جمعیت، 
کم کم تسلط مسئوالن شهری به کنترل اوضاع 
شهرها  سیمای  امور  به  پرداختن  و  اجتماعی 
و  می شود  گذشته  از  تر  کم  آن  دهی  سامان  و 
گاهی هویت حفظ سیمای شهری در زیر پوشش 
عملکردها و پاسخ به نیاز روزمره ی شهروندان به 

فراموشی سپرده می شود.
معنای مبلمان شهری بسیار گسترده بوده و در واقع 
مجموعه ای از تجهیزات متحرک و نیمه متحرک 
تزئینی و یا عملکردی است که به صورت موقت 
رسمی  مجوز  با  باز  عمومی  فضاهای  در  دائم  و 
این مجموعه   از مقامات مربوطه نصب می شوند. 
در  شده  نصب  و  شده  شناخته  تجهیزات  عظیم، 
شهرها، خیابان ها و فضای باز مورد استفاده عموم 
ایستگاه های  همچون  مورد  صدها  شامل  و  بوده 
بهداشتی،  سرویس های  شهری،  عالئم  اتوبوس، 
فضای بازی کودکان، پارک ها، تجهیزات شهری 
زباله،  سطل های  بیلبوردها،  میزها،  بدنسازی، 

نیمکت ها، پل های هوایی و غیره هستند.
مبلمان شهری هویت شهر و حس تعلق را در افراد 
زنده کرده و نمادی از زیرساخت ها و نوآوری های 

مذهبی،  علمی،  معنوی،  فرهنگی،  تاریخ  شهری، 
محیط زیستی, فنی و هویت حقیقی را در خود پنهان 
کرده است. از طرفی مبلمان شهری نه فقط موجب 
زیبایی شهر شده بلکه بخش مهمی از زندگی افراد و 
محیط زیست محسوب می شود و عامل جدایی ناپذیر 
در هماهنگی شهری است. البته در این هماهنگی 
تحقیقات علمی زیادی همچون روانشناسی رنگ ها، 
و سن  فرهنگ، جنس  هارمونی،  و  زیبایی  اصول 
نهفته است که افراد مختلف با مشاهده آنها برداشتی 

متفاوت از آن خواهند داشت.
سریع  رشد  توسعه  حال  در  کشورهای  در 
و عدم  مهاجرت شهری  منابع،  کمیابی  جمعیت، 
مشکل  مهم ترین  اقتصادی  و  اجتماعی  تساوی 
نتیجه  در  مبلمان شهری است.  و  در شهرسازی 
پیش بینی  قابل  غیر  کشورها  این  در  شهرسازی 
بوده و عواقب آن مشکالت محیطی و اجتماعی 

در شهرها و طراحی مبلمان شهری است.
برنامه ریزی  کمبود  دلیل  به  کشورها  این  در 
تحقیقاتی در شهرسازی و مبلمان شهری و نداشتن 
محدودیت های  قدیمی،  تحصیالت  کافی،  دانش 
مالی و مهارت ضعیف، طرح های ارائه شده در این 
زمینه مناسب نیستند و بسیاری از آنها قادر به تغییر 
در محیط شهری نخواهند بود. در برخی کشورها 
نیز به دلیل هماهنگ نبودن طرح های ارائه شده 
این  در  استفاده  مورد  مواد  یا  و  طراحان  توسط 
سازه ها امکان تغییر در مبلمان شهری وجود ندارد 
هرچند  می مانند.  نافرجام  شده  ارائه  طرح های  و 

تحصیل  دوران  در  توسعه  حال  در  در کشورهای 
دانشجویان روش هایی برای تغییر مبلمان شهری 
و  کاربردی  آموزش ها  این  اما  بینند،  می  آموزش 

قابل پیاده کردن در جامعه نیستند.
 ۲۰۵۰ سال  در  شده  ارائه  آمارهای  اساس  بر 
بیش از دو سوم جمعیت جهان در شهرها زندگی 
برای  جدیدی  روش های  باید  پس  کرد،  خواهند 
بتوان  تا  داشت  نظر  در  شهری  مبلمان  طراحی 
مشکالت ناشی از آن را برطرف کرد. مهم ترین 
بودن  متفاوت  و  خالقیت  مورد  این  در  نکته 
مستلزم  شهری  تغییرات  چون  است  طراحان 
مهارت ها و روش های حرفه ای در کشورهای در 
حال توسعه است. پرهیز از به کارگیری طرح های 
قدیمی و منسوخ و نوآوری در طرح های جدید با 
از  پویایی  تاثیر منفی بر محیط زیست و  کمترین 

موارد اساسی در این برنامه ریزی است.

تمامی افراد نیازمند نیمکت برای نشستن، سطل 
و  کودکان  برای  بازی  زمین  اشغال،  برای  زباله 
ایستگاه اتوبوس و مترو برای سهولت حمل ونقل، 
جسم  ارتقا  برای  شهری  تسهیالت  و  تجهیزات 
موظف  شهرداری  بنابراین  هستند،  خود  روح  و 
فضاهای  در  امکانات  این  راه اندازی  و  نصب  به 
نیازمند  موارد  این  ایجاد  برای  است.  مختلف 
افراد حرفه ای و با مهارت بوده تا نیاز شهروندان 

برطرف شود.
نمی توان  را  محیط زیست  بهبود  شک  بدون 
توسعه  و  آالینده ها  حذف  به  موقوف  منحصرا 
فضاهای  ایجاد  بلکه  دانست،  بهداشتی  خدمات 
شهری  ساختارهای  سازماندهی  دلپذیر،  زیبا، 
موزون و متناسب نیز نقش بسیار مهمی در ایجاد 
روحیه نشاط، شادابی و کاستن از تنش های روحی 

جامعه ایفا می کند.

درختان از زمان های کهن بطور طبیعی عالوه 
بر کمک به پاکیزگی هوا، به منزله سایه گاهی 
برای رفع خستگی و فرار از گرمای خورشید و 
آراستگی محیط  زیبا در خدمت  البته عنصری 
زندگی بشر بوده اند.اما بنظر می رسد در دنیای 
به غایت کثیف و آلوده امروز ،به تنهایی  یارای 
مقابله با آلودگی بنیان افکن شهرها را ندارند. 
در واقع انتظار نابجایی است که از مادر طبیعت 
انتظار داشته باشیم به مانند روزگاران کهن ، به 

تنهایی بار پاکیزگی شهرها را به دوش کشد.
گیری کالن شهرها  با شکل  دیگر  طرفی  از 
و ساختار بعضا خشک و مالل آور شهرها در 
دهه های اخیر، متخصصان مبلمان شهری در 

طبیعت  از  گیری  ایده  دنبال  به  دنیا  سرتاسر 
با  هستند.  شهرها   بیشتر  پیراستگی  برای 
توجه به دو واقعیت فوق، متخصصان مبلمان 
شهری بوستون آمریکا با همکاری دانشمندان 
ماریو  آقایان  بخصوص  شهر  این  طراحان  و 
زیبای  درختان  کانینیکو،  کریستین  و  کیسرز 
مصنوعی تولید کرده اند که عالوه بر خدمت 
تولید  قابلیت  بدیع،  شهری  مبلمان  عنوان  به 
مضر  کربن  اکسید  دی  حذف  و  )نور(  انرژی 
محل  و  بان  سایه  عنوان  به  و  داشته  را  هوا 

بازی کودکان هم عمل می کند.
این افراد از مکانیزم کارکرد طبیعی یک درخت 
تولید  را  مصنوعی  درختان  و  نموده  الگوبرداری 

کردند که قابلیت فیلتراسیون هوا ) جذب آالینده 
دی اکسید کربن و تبدیل آن به اکسیژن( را دارند.

عالوه بر آن، در قسمت شاخه های این درختان 
های  شکل  در  مصرف  کم  و  زیبا  های  المپ 
مختلف نصب شده اند که شباهنگام در رنگ های 

مختلف به زیبایی و روشنایی شهر می افزایند.
اما نکته بسیار جالب منبع انرژی مورد استفاده 
در این درختان است. در بدنه این درختان پانل 
قابلیت  که  است  شده  نصب  خورشیدی  های 
جذب انرزی ناشی از تابش خورشید و ذخیره 
قسمت  در  ازطرفی،  هستند.  دارا  آنرا  سازی 
پایین ساقه این درختان االکلنگ های نصب 
انرژی  کودکان  بازی  بواسطه  که  است  شده 

جنبشی حاصل از حرکت خود را ذخیره سازی 
و  خورشیدی  های  پانل  ترتیب  بدین  میکند. 
از  را  آنها  درخت،  این  در  موجود  آالکلنگای 

لحاظ منبع انژی مصرفی خودکفا می کند.
این درختان بسیار زیبا هستند و نصب آنها در 
میان درختان طبیعی به زیبایی هر چه بیشتر 
محیط زیست کمک شایانی می کند. آنها در 
بازی  محل  و  بان  سایه  عنوان  به  روز  طول 
کودکان و در شب ، به عنوان عنصر روشنایی 
زایدالوصفی  زیبایی  نوین،  آمیزی   رنگ  و 
بر  عالوه  لحاظ  این  از  و  دهند  می  شهر  به 
کمک به درختان در تصفیه هوا ، بازوان بسیار 
قدرتمندی در مبلمان شهری تلقی می شوند.

درختان در خدمت مبلمان شهری، پاکیزگی 
محیط زیست، تولید انرژی و تفریح کودکان

مبلمان شهری و محیط زیست
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دبیر سرویس :  معصومه محمودی  فرد نام آوران هفت فیلم کوتاه از خوزستان به جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه راه یافت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان اظهار کرد: 2 فیلم کوتاه از دزفول، سه فیلم از آبادان و 2 فیلم از اهواز 
موفق به راهیابی به این جشنواره شده اند.

آبادان، دارای مدرک تحصیلی  امین عنایتی، متولد1359، 
جوانان  سینمای  انجمن  وارد   78 سال  عمران؛  مهندسی 
و  مقدماتی عکاسی  های  آموزش  های  دوره  و  اهواز شد 
از آن موقع عالوه  و  انجمن گذراند  این  را در  کارگردانی 
کوتاه  فیلم  در ساخت چندین  کوتاه،  فیلم  بر ساخت چند 
رسانه  اداره  در  اکنون  است. وی هم  داشته  نیز مشارکت 
اهواز  الملل شهرداری  بین  امور  و  ارتباطات  اداره کل  ی 

مشغول به فعالیت است.
بخشی از سوابق: 

»...ودیگر  »تا...عمل«)81-80(،  کوتاه  های  فیلم  ساخت 
هیچ«)85(، »همراه«)90(، »در آستانه« )96(

و فیلم های کوتاه »آخرین مسافر شب« )به عنوان مشاور 
کارگردان(، »نشانی«، طاهری )به عنوان مشاور کارگردان(

1- لطفا پس از معرفی اجمالی خودتان بفرمایید 
عکاسی را از چه سالی شروع کردید و از محضر کدام 

یک از اساتید بهره بردید؟
اهواز،  کالنشهر   -1364 متولد  هستم  معصومی  میالد   
پسران  وارد هنرستان هنرهای تجسمی  در سال 1378 
اهواز شدم و دیپلم رشته سینما را اخذ کردم. در این راستا 
استاد علی نقی طاهری یکی از اساتید برجسته فیلمسازی 
به  الفبای هنر  یادگیری  ای جهت  ویژه  و  کمک شایان 
بنده کرده اند و می توان گفت بخشی از موفقیت هایم 
را در زمینه عکاسی و فیلمسازی مدیون ایشان هستیم. 
در سال1380 وارد دانشگاه عملی و کاربری سوره اهواز 
شدم و مدرک کاردانی  را در رشته فیلمسازی ،عکاسی و 
فیلمبرداری دریافت کردم که در این راه نیز آقای حسین 
محضر  در  توانستم  و  بودند  بنده  عکاسی  استاد  جلودار 

ایشان هنر عکاسی را به نحو احسن فرا بگیرم. 
در این مدت حین تحصیل در روابط عمومی هیات فوتبال 
با  و  بودم  کار  مشغول  عکاس  بعنوان  خوزستان  استان 
فعالیت  نیز  ورزشی  عکاسی  بخش  در  محلی  مطبوعات 
سال  در  را  ارتباطات  علوم  کارشناسی  مدرک  داشتم. 
و هم  اخذ کرده  اسالمی شوشتر  آزاد  دانشگاه  از   1393

اکنون در شهرداری اهواز مشغول به کار هستم .
2- چرا و چطور شد که از بین هنرهای مختلف به 

عکاسی عالقمند شدید؟ 
 هر هنری زیبایی های خود را دارد و عکاسی هنر ثبت 
هنری  اثر  یک  خلق  از  بعد  است.  ماندگار  های  لحظه 
پی می  متعال  و شکوه خداوند  به عظمت  بیشتر  انسان 
برد.عکاسی یک زبان است و یک عکس میتواند هزاران 
حرف نهفته در خود داشته باشد ، شما می توانید بجای 
کلمه،  هزاران  با  یا  و  بسازید  فیلم  زیادی  دقایقی  اینکه 
بی  را  خود  حرف  عکس  فریم  یک  با  بنویسید،  کتاب 
عکاسی  جذابیت  مسئله  این  بزنید.  دردسر  بی  و  حاشیه 
را بیشتر می کند و می توان گفت این موضوع یکی از 

دالیل اصلی کشش بنده به این رشته بوده است.
3- نقش خانواده در تکامل هنری شما

 در چه حدی بوده است؟
تاثیر نبوده   بی شک خانواده در روند پیشرفت بنده بی 

اند. من موفقیت خودم را مدیون خانواده و حمایت های 
آنها در تمامی دوران هستم لذا در همه شرایط پشتوانه 

من بودند. 
4- به عقیده شما آیا عکاسی هنری ذاتی است یا 

اکتسابی ؟ تعلیم چقدر در عکاس شدن ی
ک فرد موثر است؟ 

نظر  به  اکتسابی؛  هم  و  است  ذاتی  هم  عکاسی  قطعا 
را  آن  بعد  و  باشد  ذات  در  باید  ابتدا  در  هنری  هر  بنده 
در  اولیه  نکات  آموزش  برسد.  نبوغ  به  تا  داد  پرورش 
عکاسی مثل مثلث نوردهی، کادر بندی و غیره نیاز اولیه 
آموزش عکاسی است و بعد از این دیگر به نوع نگاه و 
همت خود عکاس بر می گردد. من عکاسی را به صورت 
آنالوگ یاد گرفتم و بدلیل تعداد محدود نگاتیوها فرصت 
اشتباه کردن نداشتیم چون یک حلقه فیلم 36 تایی بود 
و باید نهایت استفاده از آن را می کردیم. االن با دوربین 
دیجیتال عکاسی می کنید بالفاصله آن را می بینید اگر 
خوب نبود آن را پاک می کنید و یکی دیگر می گیرید. 
5- توصیه شما به هنر جویان جوان که تازه وارد 

این عرصه شده اند چیست؟ 

هستند  عکاسی  به  عالقمند  که  دوستانی  و  هنرجویان 
نباید در ابتدای راه خود اصراری به داشتن دوربین حرفه 
ای عکاسی داشته باشند، آنها می توانند با گذراندن یک 
دوره کوتاه مدت آموزش عکاسی مقدماتی و دیدن زیاد 
این  در  و  شوند  آشنا  عکاسی  مختلف  زوایای  با  عکس 
توانند  می  کامپکت  های  دوربین  یا  و  موبایل  با  مدت 
عکاسی را شروع کنند و بعد از آن اگر استعداد و عالقه 
ی الزم را در خود دیدند  می توانند برای خرید دوربین 

حرفه ای اقدام کنند.
6- ارتباط هنر با شهرداری را چگونه 

ارزیابی می کنید؟  
ای  زمینه  هر  در  دارد.  اداره شهر  در  بسزایی  نقش  هنر 
و  شهر  در  مختلف  های  هنرمند  و  هنرها  از  توان  می 
شهرداری بهره جست، ساخت المان های زیبا و اجرای 
و  زیبا  شهری  فضاهای  ایجاد  باعث  محیطی  هنرهای 
دلنشین در شهرها شود.  عکاسی هم مثل هنرهای دیگر 
می تواند همیار شهرداری باشد. گرفتن عکس های زیبا 
از مناظر شهری، پروژه ها و اقدامات فرهنگی و ارائه آنها 
به صورت نمایشگاه، پوستر و کارت پستال باعث روشن 

شدن افکار عمومی خواهد شد.
7- نقش هنر محیطی در ارتقای کیفیت های 

کالبدی و اجتماعی فضاهای عمومی شهری 
را چگونه می بینید؟  

هنرهای محیطی باعث زیبایی و جذابیت فضاهای شهری 
با  تواند  می  نیز  اهواز  کالنشهر  شهرداری  شد.  خواهند 
جشنواره  برگزاری  و  بومی  هنرمندان  بر  گذاری  سرمایه 
ارائه هنرهای  مناسب جهت  بستر  ایجاد  و  های مختلف 
ایرانی اسالمی اقدامات الزم را پایه گذاری کند. هنرهای 
محیطی می تواند باعث جذب توریست نیز باشد و نباید از 

این موضوع غافل شد.
8- نقش هنر و جایگاه آن در منظر شهری را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
 همانطور که گفته شد هنرهای محیطی می تواند باعث 
در  توریست  جذب  و  شهری  دلنشین  فضاهای  ایجاد 
پروژه  زمانی  برهه  یک  در  مثال  طور  به  باشد.  شهرها 
های خوبی در شهرداری اهواز صورت گرفت که می توان 
به آبشار رنگین کمان کارون، فواره 100 متری، ساخت 
تندیس های شهدا، جشنواره های هنری و ... اشاره کرد 
که در نوع خود بی نظیر بودند، این پروژه ها االن نماد 
اهواز هستند. پس می توان گفت به طور حتم به وسیله 
هنر پروژه های عمرانی ماندگار ایجاد و احداث می شود.
9- فرهنگ و هنر در ارتقای کیفی زندگی شهری به 

چه میزان در فرهنگ شهروندی موثر می باشد؟ 
است  ایران  شهرهای  محدود  از  یکی  اهواز  کالنشهر  
مختلف  های  سنت  و  آداب  و  اقوام  زیاد،  قدمت  با  که 
آمیخته شده است و اگر چه سنت و مدرنیته نیز در تضاد 
با هم هستند. اما به وسیله هنر می توان این فاصله و 
تضاد را جبران کرد و فرهنگ شهروندی را نیز در جامعه 

نهادینه ساخت.
10- آیا هنر عکاسی در سیستم

 شهرداری کاربردی داشته یا خیر؟
است.  بوده  شهرداری  همیار  همیشه  عکاسی  هنر  بله   
بوسیله  شهرداری  عملکردهای  و  اقدامات  از  بسیاری 
کتاب عکس به شهروندان نمایش داده می شود. کارت 
پستال ها و پوسترهای مکان های دیدنی کالنشهر اهواز 

این  و  است  شده  نیز  گردشگر  و  توریست  جذب  باعث 
نشان از رابطه نزدیک بین هنر عکاسی و شهرداری است.
11- آیا عکاسی یک هنرمند را از نظر مادی تامین 

می کند و آیا از زندگی هنریتان راضی هستید؟
آن  از  توان  می  شود  حرفه  به  تبدیل  که  هنری  هر   
این قضیه مستثنی  از  نیز  و عکاسی  درآمد کرد  کسب 
نیست، سبک های مختلف عکاسی متفاوت از یکدیگر 
مستند،  پرتره،  تبلیغات،  صنعتی،  عکاسی  مثل  هستند 
درآمد  کسب  توان  می  آنها  همه  از  و  غیره  و  خبری 
مشاغل  از  یکی  عکاسی  دیگر  کشورهای  در  و  کرد. 
هنر  به  ما  کشور  در  متاسفانه  ولی  باشد  می  درآمد  پر 
ادامه  در  است.  نشده  داده  چندانی  بهای  عکاسی 
هم  بنده  برای  عکاسی  که  کنم  عرض  باید  سوالتان 
ام  توانسته  و  است  داشته  مادی  بعد  معنوی و هم  بعد 

با تکیه بر این هنر گذران زندگی کنم. 
12- در خانواده عالوه بر شما آیاکسی

 هم به این هنر عالقه دارند؟ 
بله برادر زاده و خواهر زاده هایم نیز به هنر عالقه دارند 

و یکی از آنها عکاسی خبری، مستند و پرتره می کند.
13- مهترین صفت یک عکاس به نظر

شما چیست؟ 
به نظر من یک عکاسی باید جسور، تیزبین، باهوش و با 
سرعت عمل باال باشد تا بتواند در هر شرایط از موقیعت 

های موجود استفاده کند.
14- نقش جشنواره ها در پیشرفت عکاسی

 را چگونه ارزیابی میکنید؟
 شرکت در جشنواره ها و دریافت جوایز برای هنرمندان 
پیشرفت  و  رشد  در  حتما  و  است  روحیه بخش  و  جذاب 
بنده  پیشنهاد   بود.  نخواهد  تاثیر  بی  عکاسی  صنعت 
تا  است  این  دولتی  و  ادارات خصوصی  و  ها  سازمان  به 
با برگزاری جشنواره های هنری بخصوص عکاسی، این 
روحیه را در هنرمندان تقویت کنند و در کنار این موضوع به 
اهداف خود برسند. به طور مثال زیبایی ها و نازیبایی های 
شهر، صرفه جویی در مصرف آب و ..... را  می توانند از 
طریق جشنواره عکاسی در بین شهروندان و عالقه مندان 

به هنر نهادینه کنند.

گفتگو با هنرمند عکاس در شهرداری اهواز 

معرفی یک فیلمساز
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برگزاری مسابقات نشاط برای سالمنداناجتماعی دبیر سرویس: شهال عابدی

نخستین دوره مسابقات نشاط سالمندی با هدف حمایت اجتماعی از سالمندان، تقویت روحیه جمعی و ارتقای 
سالمت جسمی و روانی و تمرین برای فعالیت های جمعی با آموزش در 6 رشته بازی های بومی اعم از »تنگه 
توپی، عصا و شال، دایره و سنگ، کوزه به سر، جمله سازی صفحه ای و خانه رویایی« در منطقه ده تهران آغاز شد.

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در حوزه مدیریت شهری
 

و  تعالی  و  رشد  استقرار   ، شهروندی  حقوق  ارتقای  منظور  به 
تعلق  حس  تقویت   ، شهروندان  تواناییهای  گسترش  و  بسط 
ساماندهی   ، مدیریت شهری  نظام  به  اعتماد  و حس  اجتماعی 
و یکپارچه سازی امور شهروندان ، بهبود و ارتقای شاخصهای 

مثبت شهروندی ....
به منظور ارتقای حقوق شهروندی ، استقرار رشد و تعالی و بسط 
و گسترش تواناییهای شهروندان، تقویت حس تعلق اجتماعی و 
حس اعتماد به نظام مدیریت شهری، ساماندهی و یکپارچه سازی 
امور شهروندان، بهبود و ارتقای شاخص های مثبت شهروندی، 
تقویت ساختار شهروندی از طریق استقرار نظام حقوق و تکالیف 
گذاری  اثر  و  مشارکت  افزایش  شهری،  مدیران  و  شهروندان 
شهروندان در بهبود امور شهری، کسب حداکثری رضایت مندی 
شهروندان ، اموزش و توانمند سازی مدیران و کارکنان شهرداری 
و اگاه سازی انها از حقوق و تکالیف شهروندان و مدیران شهری 
استناد  با  شهری  جامعه  متن  در  ان  کردن  نهادینه  و  ترویج  و 
ِمْن  َخلَْقَناُکْم  إِنَّا  النَّاُس  أَیَُّها  َیا  ایه شریفه 13 سوره حجرات  به 
 ِ ِعْنَد اللَّ أَْکَرَمُکْم  لَِتَعاَرُفوا إِنَّ  َوَقَبائَِل  َوَجَعلَْناُکْم ُشُعوبًا  َوُأنَْثی  َذَکٍر 
و  مرد  از  را  شما  ما  مردم  ای   ﴾13﴿ َخبِیٌر  َعلِیٌم   َ اللَّ إِنَّ  أَْتَقاُکْم 
با  تا  قبیله گردانیدیم  قبیله  و  را ملت ملت  و شما  آفریدیم  زنی 
ارجمندترین  حقیقت  در  کنید  حاصل  متقابل  شناسایی  یکدیگر 
شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست بی  تردید خداوند دانای آگاه 
ْمَنا بَنِي  است )13( و ایه شریفه 70 سوره مبارکه اسراء َولََقْد َکرَّ
لَْناُهْم  یَِّباِت َوَفضَّ الطَّ َوَرَزْقَناُهْم ِمَن  َوالَْبْحِر  الَْبرِّ  آَدَم َوَحَملَْناُهْم ِفي 
ْن َخلَْقَنا تَْفِضیاًل ﴿70﴾و به راستی ما فرزندان آدم را  َعلَی َکثِیٍر ِممَّ
گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا ]بر مرکبها[ برنشاندیم 
و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری 
از آفریده  های خود برتری آشکار دادیم )70( و فرموده حضرت 
َمًة لُِحقوِقِه.  علی علیه السالم َجَعَل الُل ُسبحانَُه ُحقوَق ِعباِدِه ُمَقدَّ
خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمة رسیدن به حقوق خود 
( من مکرر  ) ره  امام خمینی  بیانات حضرت  و  داده است.  قرار 
اعالم کرده ام که در اسالم نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه 
مطرح نیست. تمام مسلمین – چه اهل سنت و چه شیعي – برادر 
از همه مزایا و حقوق اسالمي هستند)  برابر و همه برخوردار  و 
صحیفه نور جلد 16( و منویات مقام معظم رهبری و اصول متعدد 
قانون اساسی از جمله اصول 19 الی 42 و ماده 100 قانون برنامه 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی   ، اقتصادی  سوم توسعه 
ایران و ماده 55 قانون شهرداری و ماده 71 قانون تشکیالت ، 
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران .

ب : اصول حاکم بر منشور حقوق شهروندی
1-اصل برابری و عدم تبعیض در ارائه 

خدمات شهری
همه شهروندان دربرابر قانون برابرند و با همه آنان در شرایط 
در  شهرداری  کارکنان  شد  خواهد  اعمال  یکسان  رفتار  مشابه 
خدمات  به  برابر  دسترسی  امکان  خود،  شغلی  وظایف  محدوده 
بدون  آنان  با  و  کرده  فراهم  شهروندان  همه  برای  را  شهری 
ومعلولیت  نژاد   ، مذهبی   ، قومی   ، جنسیتی  تبعیض  گونه  هیچ 

جسمی رفتارمی نمایند.
2-اصل حاکمیت قانون و مقررات در شهرداری

همه فعالیت ها و وظایف و اقدامات شهرداری بر مبنای قوانین 
و مقررات است و تصمیمات و اقدامات اداری کارمندان براساس 

احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و اعمال می گردد.
3-اصل احترام و تکریم شهروندان

از  هدف  مهمترین  شهروندان  به  مطلوب  خدمات شهری  ارائه 
شهری  مدیریت  است،  کارکنان  استخدام  و  شهرداری  تاسیس 
همواره  بزرگ  هدف  این  از  اگاهی  با  شهرداری  کارکنان  و 
نگرشهای خود  و  کردار   ، گفتار  در  اینکه  متهعد هستند ضمن 
خدمتگذاری به شهروندان را سرلوحه خود قرار دهند در تصمیم 
و  شهروندان  منافع  خود  رفتارهای  و  وظایف  انجام   ، گیریها 
تر و  امکان دسترسی راحت  را درنظر داشته و  مصالح عمومی 

عام تر به خدمات شهری را فراهم نمایند.
4-اصل اعتماد

و  همکاران  با  خود  رفتارهای  و  تعامل  در  شهری  مدیران 
و  ها  خواسته  به  و  نمایند  حفظ  را  آنان  احترام  باید  مراجعان 
مبنای  بر  و  شده  قائل  اهمیت  دیگران  احساسات  و  انتظارات 

اعتماد متقابل عمل نمایند.
5-اصل ازادی دسترسی به اطالعات و شفافیت

کارمندان به اسناد قانون انتشار ازاد اطالعات ، تمامی اطالعات 
مربوط به امور و فرآیندهای جاری شهرداری ) به غیر از اموری 
را  دارد(  قرار  شده  بندی  طبقه  اطالعات  و  اسناد  زمره  در  که 
ذی  اختیار  در  ضوابط  و  مقررات  چارچوب  در  شفاف  طور  به 
نفع قرار دهند. این اطالعات ضمن مشخص کردن فرآیندهای 
مراجع ذی  و  مردم  به  کارمندان  پاسخگویی  مبنای   ، سازمانی 

صالح هستند.
6- اصل پاسخگویی

است  ایجاد شده  مردم  به  ارائه خدمات شهری  برای  شهرداری 
و  تصمیمات  مسئول  کارمندان  هستند  پاسخگو  آنها  برابر  در  و 
اقدامات خود هستند و در مورد آنها به مردم و مراجع ذیصالح 

پاسخگو می باشند.
7- اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی

خود  سازمانی  و  شغلی  اختیارات  شهرداری  وکارمندان  مدیران 
را فقط برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی 
به کار می برند و از اختیارات و جایگاه شغلی و سازمانی خود 

در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمی نمایند.
8- اصل تعهد به شهرداری

 ، اهداف  و  شهرداری  به  نسبت  شهرداری  کارکنان  و  مدیران 
مأموریتها و ضوابط آن متعهد و وفادارهستند و با عالقه مندی 
مسئولیتهای  و  وظایف  صحیح  انجام  طریق  از  توان  تمام  و 
مأموریتهای  و  اهداف  تحقق  راستای  در  اداری  و  شغلی 

شهرداری تالش می نمایند.
.9- اصل تخصص

و  اموزش  حال  در  تالش  و  سعی  با  همواره  شهرداری  کارکنان 
یادگیری مهارت ، دانش روز و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و 
اداری خود خواهند بود تا تمام توان فنی ، تخصصی و حرفه ای 
خویش را برای انجام بهینه فعالیتهای شغلی و اداری اعمال نمایند.
دامه دارد...

تجربیات کالنشهرها

سرای ارشد برای رفاه سالمندان مرکز
 مازندران احداث می شود

به  اشاره  با  ساری  شهردار 
در  اجتماعی  رفاه  توسعه 
کالنشهر ساری، گفت: سرای 
سالمندان  رفاه  برای  ارشد 
احداث  مازندران  مرکز 

می شود.
تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
عبوری  مهدی  ساری،  از 
قائم  بازدید  حاشیه  در  امروز 
پزشکی  علوم  دانشگاه  مقام 

اظهار داشت: مدیریت شهری شعار فرهنگ  بوستان والیت،  از  مازندران 
این اساس عالوه بر  بر  اقدامات قرار داده و  همسنگ عمران را سرلوحه 
ارائه خدمات، ایجاد نشاط اجتماعی و  اجرای پروژه های عمرانی متعدد و 

سالمت روان شهروندان را نیز مورد توجه قرار داده است.
نیز  و  والیت  و  ملل  بوستان های  مانند  عمومی  فضاهای  احداث  وی، 
افزود:  و  دانست  شهروندان  سالمت  راستای  در  را  ای  محله  پارک های 
شهروندان  شادابی  و  نشاط  روحیه  ارتقا  بوستان ها  این  احداث  از  هدف 

است.
عبوری به احداث بوستان والیت در محل پادگان سابق شهر اشاره کرده 
شمال  هنری  فرهنگی  مجموعه  بزرگ ترین  بوستان  این  داد:  ادامه  و 
اساس  بر  مناسبی  و  مطلوب  خدمات  مکان  این  در  و  بود  خواهد  کشور 

نیازمندی های مرکز استان ارائه خواهد شد.
شهردار ساری با اشاره به جمعیت 35 هزار نفری سالمند در ساری، تصریح 
و  استفاده سالمندان شهر  برای  بوستان  این  در  ارشد  احداث سرای  کرد: 
ارائه خدمات متمرکز به این افراد از اقدامات عمرانی فرهنگی شهرداری 

ساری بوده است.
شعر،   ، شناسی  ساری  زمینه های  در  مختلف  برنامه های  اجرای  عبوری 
راستای  در  گامی  را  ارشد  سرای  در  سالمندان  برای  موسیقی  و  ادبیات 
سالمت روح و روان و ایجاد نشاط برای این قشر دانست و ادامه داد: برای 
تست سالمت جسمانی مانند قند خون، فشار خون و نیز ورزش سالمندان 

در سرای ارشد برنامه ریزی انجام گرفته و اجرایی خواهد شد.
وی ثبت خاطرات سالمندان در سرای ارشد و انتقال تجربیات آنها به نسل 
سرلوحه  می تواند  افراد  این  تجربه  گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  آینده 

اقدامات جوانان امروز قرار گیرد.
مختلف  نقاط  در  رمپ ها  احداث  بوستانها،  و  معابر  مناسب سازی  عبوری، 
و  سالمندان  استفاده  برای  بهداشتی  سرویس های  مناسب سازی  و  شهر 
افراد نیازمند را از دیگر اقدامات شهرداری ساری برشمرد و بیان کرد: در 
اجرای پروژه های شهری رفاه حال سالمندان لحاظ شده و دغدغه آنان در 

زمینه های عبور و مرور در سطح شهر رفع شده است.
وی با اشاره به اجرای فاز نهایی بوستان بانوان، گفت: در این بوستان که 
و  شده  برنامه ریزی  آنان  توانمندی های  از  استفاده  است،  بانوان  مختص 

نیازسنجی های الزم نیز صورت گرفته و اجرایی خواهد شد.
احداث  به  نیز  استان  مرکز  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  معیل  ناصر 
سراهای تداوم، گرمخانه و سرای ارشد در نقاط مختلف شهر اشاره کرده 
و بیان کرد: سرای ارشد با توجه به نیازمندی های شهری احداث شده و 

بهترین فضا برای استفاده سالمندان است.
معاون خدمات شهری شهرداری ساری گفت: تعامل و همکاری دانشگاه 
تاثیر بسزایی  این زمینه  با شهرداری در  علوم پزشکی و بهزیستی استان 

در ارائه خدمات مطلو ب تر خواهد داشت.
اقدامات  افزود:  و  کرد  اشاره  سالمندان  توانمندی های  از  استفاده  به  وی 
برای  را  اطمینان مطلوبی  زمینه های مختلف ضریب  شهرداری ساری در 

داشتن زندگی با نشاط برای سالمندان ایجاد کرده است.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج :
کارگروه تخصصی سالمندی

 در مدیریت شهری کرج ایجاد می شود
رییس  و  شهردار  معاون 
اجتماعی  فرهنگی  سازمان 
و ورزشی شهرداری کرج از 
تخصصی  کارگروه  تشکیل 

سالمندی خبر داد.
 ، برنا  خبرگزاری  گزارش  به 
علی اکبر میروکیلی هدف از 
تخصصی  کارگروه  تشکیل  
سالمندی را شناخت نیازهای 

زیستی، روانی و اجتماعی سالمندان دانست و اظهار داشت: شناخت و تحلیل 
اقدام مداخله گرانه جهت  و  اجتماعی و رفاهی سالمندی  وضعیت خدمات 
و  مراقبتی  های خدمات  مدل  سالمندان، طراحی  تحقق حقوق شهروندی 
غیردولتی  و  دولتی  سازمانهای  و  نهادها  همکاری  با  سالمندان  توانبخشی 
توانبخشی  نوین،  اندازی  ارزیابی های وضعیت موجود و چشم  به  توجه  با 
در جهت ارتقای وضعیت زندگی سالمندان، آماده سازی افراد برای ورود به 
این مرحله از زندگی و ارتقاء آگاهی افراد و گروه ها در جامعه با توجه به 
رویکرد توانمند سازی ارتباط میان نسلی، ایجاد منطقه 8 شهرداری کرج به 
به منظور طراحی مطلوب فضاهای شهری  عنوان منطقه دوستدار سالمند 
برای استفاده سالمندان و امکان دسترسی های مناسب ، استفاده از امکانات 
ارائه  آموزشی،  کارگاه های  مناسبتی،  برنامه های  برگزاری  شهری،  رفاهی 
خدمات سالمت، برگزاری دوره ای طب سالمندان و مراقبت از سالمندان، 
خدمات  ارائه  تصویب  برای  تالش  گردهمایی ها،  و  آموزشی  اقالم  توزیع 
تدوین  و  رایگان  شهروندی  کارت  از  استفاده  مانند  سالمندان  به  رایگان 
تکریم  آموزشی  های  برنامه  و  سالمندان  هنری  و  فرهنگی  برنامه های 
سالمندان با همکاری رسانه ها به ویژه صدا و سیما از دیگر اقداماتی است 

که در این کارگروه به آن پرداخته خواهد شد.
ورزشی  و  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  اجتماعی  معاون  افزود:  وی 
اجتماعی  سالمت  ترویج  اداره  رئیس  متولی،  عنوان  به  کرج  شهرداری 
کمیسیون   رئیس  کرج،  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
نماینده  کرج،  شهر  اسالمی  شورای  ایمنی  و  سالمت  زیست-  محیط 
البرز،  معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی 
دانشگاه  نماینده  کرج،  شهرستان  بهزیستی  توانبخشی  معاونت  نماینده 
توانبخشی  مرکز  از  سالمندی  حوزه  متخصص  کرج،  واحد  اسالمی  آزاد 
حوزه  متخصص  البرز،  استان  کهریزک  از  سالمندی  حوزه  متخصص  آوا، 
نیاز  صورت  در  و  سالمندی  حوزه  فعاالن  نفراز  دو  سالمندان،  کارآفرینی 
اعضای  غیردولتی  نهادهای  و  ها  سازمان  یا  ها  بخش  سایر  نمایندگان 

کارگروه تخصصی سالمندی را تشکیل خواهند داد.
او با اشاره به تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمندی، اظهار داشت: بنا 
بر تعریف سازمان بهداشت جهانی سالمندی یعنی عبور از مرز 60 سالگی 
و برای تمام آنهایی که از حوادث و اتفاقات زندگی جان سالم به در برده و 

جوانی و میانسالی را پشت سر گذاشته اند، این دوران تحقق پیدا می کند.
رییس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج با اشاره به رشد 
جمعیت سالمندی در کشور، گفت:در کشورهای توسعه یافته رشد جمعیت 
کاهش  دلیل  به  کشورمان  در  اما  دارد  نیاز  زمان  قرن  نیم  به  سالمندی 

باروری ها، این مدت به  25 سال کاهش پیدا کرده است.
معاون شهردار با بیان آن که مسأله سالمندی یکی از مسایل مهم جامعه 
در آینده خواهد بود، افزود: روند رو به رشد سالمندی  نیاز به برنامه ریزی 

را ضروری تر و جدی تر از گذشته ساخته است.

سالمندان ، جوانان دیروز، گنجینه های امروز
 سالمندی مجموعه ای از تغییرات گوناگون جسمی، 
روانی و اجتماعی است و مدیریت جامعه ای که در 
آن روز بروز بر تعداد افراد سالمند افزوده می شود، 

نیاز به اقدامات اساسی دارد.
سالمندی مرحله تکاملی و یکی از مهم ترین دوران 
های حیات هر انسان است. سال هایی که فرد با از 
دست دادن قوای جسمانی، برای انجام دادن بیشتر 

کارهای خود به یاری جوان ترها نیاز دارد. 
درست است که با گذشت چند دهه از زندگی، فرد 
سالمند که دیدنی ها را دیده و شنیدنی ها را شنیده، 
به نسبت دروان جوانی خود تجربه و بینشی عمیق 
تر به برخی مسائل دارد، اما این تحلیل نیرو چنان 
تاثیری بر کیفیت زندگی وی می گذارد که نتواند به 
درستی از این همه کوله بار تجربه برای طی کردن 
ادامه راه زندگی بهره برده و در مقابل، بیشترین وقت 
و  ها  بیمارستان  پزشکان،  مطب  مسیر  در  را  خود 

داروخانه ها بگذراند.
بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی، در سال 
از  افراد سالمند 30 درصد  دنیا،  در 60 کشور   2050
جمعیت آن ها را تشکیل می دهند. هم اکنون ژاپن 
تنها کشوری است که با این آمار رو به رو شده است.

زنگ  ای  جامعه  هر  برای  سالمندان  تعداد  افزایش 
خطر به شمار می رود و دولت ها هم، راهکارهای 
راستای  در  موضوع  این  مدیریت  برای  را  گوناگونی 

سیاست های کلی هر کشور به کار می بندند.
از  ناپذیر  اجتناب  ای  دوره  سالمندی  سو،  دیگر  از 
زندگی است و نیاز است تا در حوزه های بهداشت و 
سالمت، فعالیت های اجتماعی، مسائل معیشتی و 
دیگر موضوعات مرتبط با زندگی سالمندی، اقداماتی 

جدی صورت گیرد.
بیشتر  اطالعات  دریافت  برای  منظور  همین  به 
جمعیتی  ترکیب  وضعیت  سالمندی،  دوره  پیرامون 
کشور و چشم انداز پیش رو با علی دادگری به گفت 
و گو نشستیم. وی دارای مدرک دکترای سالمندی و 
همچنین مدیر کل دفتر توانمندسازی، ارتقاء و بهره 
وزارت  پرستاری  معاونت  انسانی  های  سرمایه  وری 
سالمندی  ملی  تدوین سند  بهداشت، عضو شورای 
بازنگری  و  تدوین  کمیته  اعضای  از  یکی  و  کشور 

برنامه درسی پرستاران سالمندی است.
 60 از  تنها  نه  سالمندی  است  معتقد  دادگری  علی 
سالگی، بلکه از زمان بسته شدن نطفه انسان آغاز 
انسان  رفتارهای  از  بخشی  وی  گفته  به  شود.  می 
ژنتیکی و غیر قابل تغییر است اما بخش زیادی از 
آن را می توان برای داشتن زندگی بهتر، اصالح کرد. 
ایرانی-  زندگی  سبک  به  پرداختن  که  گونه  همان 
انقالب  معظم  رهبر  تاکید  مورد  همواره  اسالمی 
اساس  بر  و  زندگی  از  نوع  این  به  پرداختن  است، 
دستورات اسالم، تاثیر چشمگیری در ارتقاء کیفیت 

زندگی افراد دارد.
* در ابتدا سالمندی را تعریف کنید.

سالمندی یک تعریف قراردادی دارد و در کشورهای 
مختلف هم به شکل های گوناگونی تقسیم بندی 
شده است. به همین دلیل سازمان بهدشت جهانی 
تعریف واحدی را برای آن درنظر گرفته و 60 سالگی 
هرکس  که  معنا  این  به  است  داده  قرار  مالک  را 
سالمند  شناختی  زیست  نظر  از  برسد،  این سن  به 

شناخته می شود.
اما برای اینکه این تقسیم بندی بار منفی در ذهن 
فرد ایجاد نکند، افراد با سن 60-69 را سالمند جوان، 
70-79 سال را سالمند میانسال و 80 سال به باال را 

سالمند سالمند می نامند.
* سازمان بهداشت جهانی امسال چه 
شعاری را برای روز جهانی سالمند در 

نظر گرفته است؟
شعار روز جهانی سالمند در ابتدای اکتبر 2016، ›نه 
شعار  امسال  و  بود  سنی‹  تبعیض  هرگونه  علیه 

استعدادها،  از  برداری  بهره  آینده:  سوی  به  ›گامی 
تعاون و مشارکت سالمندان در جامعه‹ انتخاب شده 
است. در ایران هم هرساله هفته ای برای سالمندان 
موضوعات  برای  آن  روزهای  و  گرفته  نظر  در 
توانمندسازی  سالمندان،  تکریم  مانند  گوناگون، 
باروری،  از  حمایت  در  سالمندان  نقش  سالمندان، 
فرزندپروری و ترویج ازدواج آسان و یا حق شهروندی 

سالمندی نام گذاری می شود.
* علت توجه بیشتری که در سال های 
اخیر به سالمندان معطوف شده را در چه 

می دانید؟
علت این تمرکز بیشتر بر روی سالمندان، تغییرات 
در  که  است  تغییراتی  همچنین  و  شناسی  جامعه 
هر  است.  دادن  روی  حال  در  جوامع  سنی  هرم 
جامعه ای که میزان افراد سالمند آن از 10 درصد 
به  هنوز  ایران  است.  سالمندی  به  رو  شود،  بیشتر 
و  گرفته  قرار  گذار  دوره  در  اما  نرسیده  میزان  این 
پیش بینی می شود با فرایند کنونی رشد جمعیت 
جامعه  از  درصد   30 حدود   2050 سال  در  کشور، 

ایران سالمند باشند.
25 سال پیش رشد جمعیت ایران حدود 3.7 درصد 
اما اکنون این عدد به حدود 1.8 درصد رسیده  بود 
و اگر به یک درصد کاهش یابد ، رشد جمعیتی رخ 

نخواهد داد.
* آیا در ایران نیز مانند برخی کشورها 

مهاجرپذیری به منظور پر کردن خال 
جمعیتی در دستور کار قرار دارد؟

می  مهاجر  سوئد  و  آلمان  مانند  کشورها  از  برخی 
پذیرند اما ایران مهاجر پذیر نیست چرا که این کار 
شود  می  جامعه  در  فرهنگی  تغییرات  ایجاد  سبب 
بر ضرورت  مقام معظم رهبری همواره  درحالی که 

حفظ هویت مردم ایران تاکید کرده اند. 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی کتابی 
برجسته  متخصصان  نظر  درآن  که  کرده  منتشر 
جامعه شناسی درباره عواقب مدیریت نادرست رشد 
دانلود  قابل  کتاب  این  است.  را جویا شده  جمعیت 

بوده و مردم می توانند آن را مطالعه کنند.

* نرخ رشد جمعیت در ایران باید به 
چه میزان برسد که نگرانی ها را از بین 

ببرد؟
ما نیاز داریم که جمعیت کشور خود را تا سال 2050 
این صورت  برسانیم و در غیر  نفر  به 100 میلیون 
هویت و امنیت ملی ما تحت تاثیر قرار می گیرد. 
برای رسیدن به این هدف باید نرخ رشد جمعیت به 
2.3 افزایش یابد. اما در این خصوص فقط افزایش 
جمعیت مالک نیست و سیاست های کلی جمعیت 
را  آن  مدیریتی  راهکار  رهبری  معظم  مقام  ابالغی 
و  آماده  را  جامعه  باید  گوید  می  و  دهد  می  نشان 

تربیت کنیم.
ابالغی،  بند هشتم سیاست های کلی جمعیت  در 
سازگار  و  تقویت  جمعیت،  توانمندسازی  بر  ایشان 
عمومی  های  آموزش  تربیتی  های  نظام  کردن 
کارآفرینی فنی و حرفه ای و تخصصی با نیازهای 
جامعه و استعدادها و عالیق آنان برای ایجاد اشتغال 
که  بینیم  می  ما  و  کنند،  می  تاکید  مولد  و  موثر 
شبیه این عبارت ها در سال 2017 شعار جهانی سال 

می شوند.
* افزایش جمعیت سالمندی نیازمند 
اقداماتی از سوی نهادهای گوناگون 

است. وزارت بهداشت در این خصوص 
چه برنامه ای در دستور کار دارد؟

نیروی  باید  سالمند  جمعیت  سالمت  حفظ  برای 
انسانی تربیت کرد و این کار در وزارت بهداشت آغاز 
به  نیاز  ما  کشور  پیش  سال   25 حدود  است.  شده 
تربیت متخصص کودکان داشت اما برای 25 سال 
آینده خود نیاز به تربیت متخصصان طب سالمندی، 
بهداشت سالمندی و پرستاران سالمندی داریم و این 
رشته ها اکنون در چندین دانشگاه ایران تدریس می 
موضوع  این  به  بهداشت  حوزه  در  بنابراین  شوند. 
سالمندان  اجتماعی  مسائل  برای  اما  شده  پرداخته 

باید فکری اساسی شود.
* با این وجود حضور پرستاران در 
محیط های بیمارستانی سبب ارایه 

خدمت به سالمندان می شود اما برای 

آن دسته از سالمندان سالمی هم که در 
خانه به سر می برند، فکری کرده اید؟

فقط  سالمندی  پرستاری  ویژه  به  و  پرستاری  مفهوم 
بیمارستان و خانه سالمندان نیست بلکه  مربوط به 
گستره آن در کل جامعه است. به پرستار سالمندی 
آموزش داده می شود که سالمند باید سالم باشد و 
چنین پرستاری قرار نیست فقط از بیمار مراقبت کرده 
بلکه باید سالمت وی را در جامعه تامین کند و این 

موضوع در برنامه درسی آنان گنجانده شده است.
پایان  تا  که  پرستاران  درسی  برنامه  در  همچنین 
بسیاری  بازنگری،  انجام  با  شود،  می  اعالم  امسال 
گنجانده  سالمندی  پرستاری  در  اجتماعی  مباحث 
شده تا پرستار بداند با سالمند چگونه رفتار کند که 

در جامعه سالم زندگی کند.
* برای حفظ پویایی سالمندان در 

جامعه باید چه کرد؟
جسمانی،  تغییرات  از  ای  مجموعه  سالمندی 
بخشی  است.  معنوی  و  اجتماعی  شناختی،  روان 
مسائل  تاثیر  تحت  هم  شناختی  روان  تغییرات  از 
جسمی رخ می دهد. افراد با باالرفتن سن به دلیل 
انزوای  دچار  جامعه،  در  خود  نقش  دادن  دست  از 

اجتماعی می شوند.
سلول  در  شناختی  زیست  تغییرات  این،  بر  عالوه 
مانند  هایی  بیماری  ایجاد  دلیل  هم  عصبی  های 
آلزایمر است که طی آن فرد، دچار زوال عقل می 
نگه  فعال  ها،  بیماری  این  با  مبارزه  حل  راه  شود. 
داشتن ذهن، آن هم نه تنها در دوران سالمندی بلکه 

از زمان کودکی است.
برای حفظ پویایی سالمندان در جامعه باید شرایط 
برای حضور و فعالیت آنان در بیرون از منزل فراهم 
داشته  سالمند  دوستدار  شهری  باید  بنابراین  شود. 
باشیم که در آن سالمندان بتوانند به راحتی از خانه 
به  نیاز  بدون  را  روزمره خود  کارهای  و  آمده  بیرون 
دیگران انجام دهند تا زمینه برای سوء استفاده افراد 

سودجو نیز فراهم نشود.
همچنین امروزه در جوامع پیشرفته، عنوان ›شهروند 
گیرند  می  درنظر  سالمندان  تکریم  برای  را  ارشد‹ 
هم  هنوز  باشند،  داشته  باور  خود  به  که  این  برای 

نقش پررنگی در جامعه ایفا می کنند.
*** به طور معمول بانوان در دوره 

سالمندی با چالش های بیشتری رو به 
رو شده و وظیفه نگهداری همسران 

خود را نیز بر عهده دارند. برای حمایت 
از زنان باید چه راهکارهایی را مدنظر 

قرار داد؟
چرا  است  مهمی  موضوع  سالمندی  در  جنسیت 
شوند،  می  پیر  بایکدیگر  شوهر  و  زن  وقتی  که 
بار بزرگ سالمندی بر دوش خانم است. او باید هم 
بار سالمندی خود را تحمل کرده و هم از شوهرش 
مراقبت کند. بر اساس یک پژوهش، متوسط طول 
عمر یک خانم پس از فوت همسر 11 سال است. 
اما این عدد در مورد مردان به 2 سال کاهش می 
های  فعالیت  زنان  که  است  این  آن  دلیل  و  یابد 
روزمره خود را خیلی بهتر از مردان انجام می دهند.

یکی از فلسفه های ازدواج مجدد هم که در دین 
است.  موضوع  همین  شده،  توصیه  آن  به  اسالم 
مردان  برای  فرهنگی  نظر  از  مجدد  ازدواج  البته 
بسیار آسان تر است و حتی در بسیاری از جوامع، 
بعد از فوت همسر اجازه ازدواج به زنان داده نمی 
شود و این نمونه ای از تبعیض جنسیتی در دوره 

سالمندی است.
مشارکت،  اصل  سه  قالب  در  تا  است  نیاز  بنابراین 
سازمان  اساسی  ارکان  عنوان  به  سالمت  و  امنیت 
ملل برای حقوق سالمندی، زنان را نیز تحت پوشش 

قرار داد .
مهسا شانیان 

دکتر داریوش فرهود
  رشد جمعیت سالمندان در ایران و جهان

سالمندی، دوران مهمی از زندگی است و امروزه به 
دلیل باال رفتن امید به زندگی و کاهش میزان زاد 
و ولد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه  
، پدیده ســالمندی بیش از پیش مورد توجه قرار 
به  نسبت  ها  انسان  نمونه،  برای  است.  گرفته 
در  طوریکه  به  دارند  طوالنی¬تری  عمر  گذشتـه 
سال های 55-1950 میانگین سن امید به زندگی 
48 سال بود ، در حالیکه در سالهای 10-2005  این 
میانگین به 68 سال رسیده است . از سویی دیگر، 
و  زاد  میزان  میانگین  که؛  دهند  می  نشان  آمارها 
به    1950 سال  در  زن  هر  برای  کودک   5 از  ولد 
2/3 کودک برای هر زن در سال 2014 کاهش یافته 
است.. این آمارها نشان می دهند با افزایش امید به 

زندگی و کاهش زاد و ولد، جمعیت جهان در حال 
پیر شدن است.

سالمندی در نگاه اجتماعی شامل برخی برداشت های 
قالبی منفی می باشد . در این نگاه، مردم از پیری می 
ترسند و در افکار عمومی پیری با تنهایی، بیماری، 
ناتوانی و از کار افتادگی  همراه است. البته، تجارب 
افراد کهنسال همیشه این امر را تایید نمی کند. برای 
سالمندی  در  دارند  انتظار  جوانان  درصد   65 نمونه: 
تنهایی را تجربه کنند اما، تنها 13 درصد از سالمندان 
تنهایی را تجربه می کنند. افراد مسن به طور معمول 
دیدگاهی مثبت نسبت به سالمتی خود دارند و تنها  
یک سوم آنها شرایط سالمت خود را متوسط یا بد 
گزارش می کنند. با این همه، باید گفت، سالمندی 
در حقیقت فرایند فرسایشی طبیعی و نا گریزی است 
که می توان با مراقبت های مناسب و شناخت آن، 

بیماری و ضعف را در این دوره از زندگی به کمترین 
مقدار رسانده و دوران پیری سالم و هنجاری را طراحی 
نمود و این هدفی است که حیطة سالمت عمومی 
در گروه سالمندان دنبال می کند: کاهش ضعف و 

بیماری و افزایش سالمتی و طول عمر.
عمر اگر خوش گذرد، زندگی نوح کم است        

   َور بسختی گذرد، نیم نفس بسیار است
از این رو، پژوهش دربارۀ این دورۀ مهم زندگی، می 
تواند به عنوان یکی از اولویت های اساسی در هر 
جامعه ای مطرح باشد. دالیل گوناگونی می توانند 
حیطة  در  تحقیق  و  پژوهش  کنندۀ ضروت  توجیه 

سالمندی باشند:
شرایط  بهبود  با  امروزه  شد،  بیان  که  همانطور   •
و  میر  و  مرگ  نرخ  کاهش  و  درمانی  و  بهداشتی 
افزایش  ما شاهد  زندگی،   به  امید  افزایش شاخص 

رو به رشد جمعیت سالمندان در جهان هستیم. 
بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت ، در سال 
را تشکیل  2000، سالمندان 7 درصد جمعیت کلی 
می دادند) 600 میلیون سالمند( در حالیکــه، پیش 
 2050 سال   در  سالمندان  گروه  شود  می  بینی 
)دو  را  جهان  آنروز  جمعیت  درصد   16 میالدی، 

میلیارد نفر( تشکیل دهند. )نگارۀ 1(
رشد  نرخ  سریعترین  سالمندان  اساس،  این  بر   
بین گروه های مختلف سنی دارند.  را در  جمعیت 
هم اکنون، حدود دو سوم جمعیت سالمند دنیا در 
ایران، زندگی می  کشورهای در حال توسعه، مانند 
کنند و پیش بینی می شود این رقم در سال 2050 
سازمان  مستندات  اساس  بر  برسد.  درصد   80 به 
جهانی بهداشت، افراد 60 سال و باالتر،  به عنوان 

سالمند شناخته می شوند

رعایت نظم و نظام اجتماعی نشانه ای از حقوق شهروندی است

سالمندی و چالش های آن



 

فرهنگ دبیر سرویس: فاطمه صادقیان

خبر

صدیقه  دوعالم،  بانوی  شهادت  ایام  مناسبت  به 
کبری حضرت فاطمه زهرا)س( از سوی معاونت 
وسازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
با همکاری مناطق مختلف مراسم های سوگواری 

و تعزیه خوانی برگزار شد.
زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  و  فاطمیه  ایام  در 
)س( دختر نبی اکرم )ص( شهرداری اهواز اقدام 
به برگزاری مراسمات سوگواری نمود . به همین 
تعزیه  اهواز  شهر  هشتگانه  مناطق  در  مناسبت 
هایی در خصوص تولد تا شهادت حضرت فاطمه 
کارگردانی  استانی  با حضور هنرمندان  )س( که 
یک  مناطق  ایام  این  در  گردید.  اجرا  بود  شده 
علی   ، آسفالت  آخر  در  ترتیب  به  چهار  و  سه   ،
بهمن  سی   ، روز  دو  مدت  به  بهارستان  و  آباد 

ویک اسفند اقدام به برپایی مراسم سوگواری و 
اجرای تعزیه نمودند. منطقه دو 30 بهمن ماه در 
برگزار  را  مراسم  این  )42 هکتاری(  بلوارساحلی 
کوی  در  ماه  اسفند  یکم  نیز  هفت  کرد.منطقه 

رمضان این تعزیه  را برگزار نمود.
همچنین منطقه هشت نیز به مدت دو روز در ایام 
فاطمیه 27 و28 اسفند ماه در کوی مدرس این 

مراسم را برگزار کرد.
مراسم   ، ها  تعزیه  این  برگزاری  بر  عالوه 
و  مساجد  همکاری  با  نیز  مشارکتی  سوگواری 

هیئت ها در نقاط مختلف شهر برگزار شد.
شایان ذکر است در این مراسم های سوگواری 
عالوه بر تعزیه خوانی با دعوت از مداحان اهل 

بیت )ع( ، مداحی نیز اجرا می گردد.   

اجتماعی   ، فرهنگی  وسازمان  معاونت  همت  به 
آموزشی  های  کارگاه  اهواز  شهرداری  ورزشی  و 
مدرسه  شهردار  طرح  اول  متوسطه  مدارس  در 
حال  در  خانواده  شهردار  طرح  ابتدایی  مدارس  و 

برگزاری است.
شهروندی  آموزش  مدیر  درخشان  احمدرضا 
کارگاه  این  برگزاری  خصوص  در  شهرداری 
آموزشی  های  کارگاه  این  گفت:  آموزشی  های 
شهرداری  درون  هایی  بخش  همکاری  با  که 
برگزار  شهرداری  از  بیرون  هایی  مجموعه  و 
و  مدارس  در  را  متنوعی  مباحث  شوند  می 

نمایند. می  مطرح  مهدکودکها 
وی افزود: این کارگاه ها با موضوعات آتش نشانی 
و ایمنی، اتوبوسرانی، حمل و نقل ، فضای سبز ، 

تفکیک پسماند با همکاری و حضور کارشناسانی از 
سازمانهای زیر مجموعه شهرداری از جمله سازمان 
 ، ها  پارک  سازمان   ، اتوبوسرانی   ، نشانی  آتش 
سازمان پسماند و معاونت حمل و نقل و ترافیک 
مدرسه  شهردار  طرح  اول  متوسطه  مدارس  در 
حال  در  خانواده  شهردار  طرح  ابتدایی  مدارس  و 

برگزاری است.
درخشان درادامه با اشاره به در نظر گرفتن صرفه 
جویی در برگزاری این کارگاه ها گفت: به منظور 
به  توجه  با  و  اضافه  هزینه  صرف  از  جلوگیری 
مختلف  های  بخش  در  مجرب  کارشناسان  وجود 
از  ها  کارگاه  این  برگزاری  برای  اهواز  شهرداری 
پتانسل کارشناسان شهرداری استفاده می کنیم به 
همین دلیل برگزاری این کارگاه ها به صورت کامال 

رایگان بوده و هیچ هزینه ای برای شهرداری در بر 
ندارد . این در حالی است که تاثیرات برگزاری این 

کارگاه ها بسیار عمیق و قابل توجه است.
وی در خصوص برگزاری کارگاه های آموزشی در 
برقراری  منظور  به  ما  گفت:  نیز  کودک  مهدهای 
ارتباط بیشتر با شهروندان طرح هایی را نیز با نام 
غنچه های شهر در مهدهای کودک برگزار کرده 
ایم. در قالب این طرح ها عالوه بر ارتباط با کودکان 
، با خانواده های کودکان نیز ارتباط برقرار می کنیم. 
در همین راستا با همکاری با بهداشت استان و شرق 
ویژه  را  پروری  فرزند  کارگاه های   ، اهواز  و غرب 

والدین در مهدهای کودک برگزار کرده ایم.
هدف  افزود:  شهرداری  شهروندی  آموزش  مدیر 
ما از برگزاری این کارگاه ها ، آموزش شهروندی 

برای زندگی بهتر و سالمتر و افزایش سطح آگاهی 
آگاه و  زیرا شهروندان  های عمومی جامعه است. 
مطلع می توانند شهرداری را در پیشبرد و نگهداری 
شهر و صرفه جویی در هزینه های شهری یاری 
برسانند. از سوی دیگر وقتی شهروندان آگاه باشند 
و  شده  تقویت  وجودشان  در  گری  مطالبه  روحیه 
جامعه  پیشرفت  برای  را  زمینه  گری  مطالبه  این 

فراهم می سازد.
سال  پایان  تا  ها  کارگاه  این  گفت:  پایان  در  وی 
پسرانه  و  دخترانه  مدارس  در  نوبت  به  تحصیلی 

برگزار می شود.    
شایان ذکر است که در حاشیه برگزاری این کارگاه 
نیز میان  ها محصوالت چاپی آموزش شهروندی 

دانش آموزان توزیع گردید.

خبر

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای 
مرکزی ورزش محالت

انتخابات هیئت رئیسه شورای مرکزی ورزش محالت 
رئیس  و  شهردار  معاون  حضور  با  اهواز  کالنشهر 
سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز 

برگزار شد.
انتخابات هیئت رئیسه شورای مرکزی ورزش محالت 
با حضور هشت نفر روسای شورای مناطق ویک نفر 
بازرس این شورا در محل ساختمان سازمان فرهنگی ، 

اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز برگزار شد. 
احمد سراج معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی 
، اجتماعی و ورزشی شهرداری پیش از برگزاری این 
شورای  قبلی  رئیسه  هیئت  از  تشکر  ضمن  انتخابات 
مرکزی ورزش محالت گفت:مجموعه ورزش محالت 
محالت  در  حاضر  حال  در  است.  ویژه  توجه  نیازمند 
9700 نفر ورزشکار شناسنامه دار وجود دارد که البته 
است.  بیشتر  تعداد  این  از  ورزشکاران  واقعی  آمار 
این  امکانات  کمترین  با  که  است  موفقیت  یک  این 
ریزی  برنامه  با  و  کرده  سازماندهی  را  ورزشکاران 
کردید.ما  جمع  دورهم  را  ورزشکار  جوانان  ورزشی 
حوزه کمک  این  در  بربیاید  دستمان  از  آنچه  هر  هم 
طور  به  ساماندهی  و  دهی  نظم  این  تا  کرد  خواهیم 

کامل صورت گیرد.

وی افزود: امیدواریم خروجی این انتخابات همدلی و 
اتفاق نظر باشد و همه یک جبهه ورزشی تشکیل داده 

و در یک مسیر حرکت کنیم. 
در ادامه این جلسه رای گیری به صورت کامال شفاف 
رئیس  عنوان  به  غزی  ایوب  آقایان  و  گرفت  صورت 
بدوی  ومهدی  رئیس  نائب  علی  ، محمد حسن عین 
دبیر شورای مرکزی ورزش محالت کالنشهر اهواز به 

مدت یکسال انتخاب شدند. 

تجمع فاطمیون، همزمان با ایام فاطمیه 
دوم در جوار مزار شهدای غواص

به مناسبت ایام فاطمیه از سوی منطقه چهارشهرداری 
تجمع فاطمیون به مدت سه شب در جوار مزار شهدای 

گمنام در پارک گلها برگزار شد.
منطقه  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاونت 
ا...(  )عج  ولیعصر  حضرت  مسجد  مشارکت  با  چهار 
گلستان اقدام به برگزاری تجمع فاطمیون به مناسبت 
 30 الی   28 از  شب  سه  مدت  به  دوم،  فاطمیه  ایام 

بهمن ماه کرد.
انقالب  و  اسالم  شعائر  تعظیم  هدف  با  برنامه  این 
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاونت  توسط  اسالمی 
)عج  ولیعصر  حضرت  مسجد  مشارکت  با  و  منطقه 
صادقی  والمسلمین  االسالم  حجت  حضور  با  و  ا...( 
سرایانی)شهید زنده از مشهد( و به همراه مرثیه سرایی 

حاج احمد طرفی برگزار شد.

جمع آوري 18متكدي از سطح شهر 
در هفته گذشته

18 نفر متکدي در حال تکدي گري توسط اکیپ جمع 
آوري متکدیان در هفته اي که گذشت از سطح شهر 

جمع آوري شدند.
به گزارش سایت شهرداري اهواز، 18 نفر متکدي زن 
و مرد در هفته اي که گذشت توسط اکیپ جمع آوري 
متکدیان که زیر نظر مدیریت اجتماعي شهرداري اهواز 
نگهداري  محل  اردوگاه  به  و  آوري   جمع  باشند  مي 
متکدیان منتقل شدند. از این تعداد متکدیان جمع آوري 

شده 15 نفر مرد و 3 نفر زن مي باشند.
گفتني است که، مدیریت اجتماعي شهرداري اهواز در 
تالش است که شهر را از وجود متکدیان پاک سازد 
تا شهري زیبا و بدون متکدي را در اختیار شهروندان 
از  که  خواهیم  مي  شهروندان  از  بنابراین  دهند  قرار 
نیازمند  که  متکدیاني  به  مادي  هاي  کمک  هرگونه 

واقعي نیستند خودداري کنند.
در  متکدي  نفر   33 حاضر  حال  در  که،  است  گفتنی 

اردوگاه آسیب دیدگان اجتماعي تحت مراقبت هستند.
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مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

فضاسازی شهر اهواز به مناسبت ایام فاطمیه

به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( فضاسازی ویژه ای از سوی 
مناطق  و  اهواز  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی   ، فرهنگی  وسازمان  معاونت 

هشتگانه در سطح شهر اهواز صورت گرفت.
به گزارش سایت شهرداری اهواز ، به مناسبت ایام فاطمیه و با توجه به روزهای 
حزن و اندوه شیعیان جهان معابر و میادین شهر اهواز از سوی مناطق هشتگانه 

بوسیله بنرهایی در خصوص شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( سیاه پوش شد.
همچنین شایان ذکر است که معاونت وسازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اهواز در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( عالوه بر فضاسازی 
مناسب با این ایام تعزیه هایی را نیز در خصوص تولد تاشهادت بزرگ بانوی 

اسالم حضرت فاطمه زهرا)س( برگزار می نمایند .

چاپ و انتشار روزنامه دیواری ویژه ایام ا... دهه فجر

   

از سوی معاونت  انقالب اسالمی و  پیروزی  به مناسبت دهه فجر و سالگرد 
وسازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز روزنامه دیواری به تیراژ 

2000 نسخه چاپ و منتشر شد.
از  ای  گوشه  حاوی  دیواری  روزنامه  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  مناسبت  به 
دستاوردهای انقالب اسالمی برای معرفی هرچه بیشتر و بهتر این دستاوردهای 
مهم چاپ و منتشر شد. این روزنامه دیواری در تیراژ 2000 نسخه تهیه و در 

مدارس تمام مقاطع در شهر اهواز و همچنین در مساجد توزیع شد.
همچنین در این روزنامه دیواری مسابقه ای نیز گنجانده شده است که دانش 
آموزان می توانند با اعالم 10 دستاورد دیگر انقالب اسالمی در این مسابقه 

شرکت کنند و از هدایای ویژه برخوردار شوند.
 ، فرهنگی  سازمان  و  معاونت  از سوی  دیواری  روزنامه  این  که  است  گفتنی 

اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز تهیه و منتشر شده است.

برترین اساتید قرآنی در مسابقات سازمان بسیج
 داوری خواهند کرد

دبیر بیست و پنجمین مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان بسیج با بیان برپایی 
این مسابقات از 9 الی 12 اسفند از داروی برترین اساتید ملی در این دوره خبرداد.

محمد ذوالفقاری دبیر بیست و پنجمین مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان 
بسیج ضمن اعالم برپایی بیست و پنجمین مسابقات قرآنی بسیج در گفتگو 
با خبرنگار مهر گفت: بیست و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 

بسیج از 9 الی 12 اسفند ماه در سازمان بسیج مشتضعفین برگزار می شود.
وی با اعالم شعار این مسابقه کشوری افزود: بیست و پنجمین دوره مسابقات 
سراسری قرآن کریم بسیج در مرحله کشوری با شعار قرآن منادی اتحاد و 
و  قرآن  حریم  حافظان  حرم،  مدافع  شهدای  گرامیداشت  با  همراه  مقاومت 

عترت از 9 تا12 اسفندماه در سازمان بسیج مستضعفین برگزار می گردد.
دبیر بیست و پنجمین مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان بسیج  تصریح کرد: 
این مسابقه با حضور بیش از 500 نفر ازنخبگان قرآنی بسیج که پس از گذراندن 

مراحل پایگاهی،حوزه ای وشهرستانی و استانی به این مرحله راه یافته اند
وی ادامه داد: این دوره از مسابقات در دومقطع زیر 1۶ سال و باالی 1۶ سال 
خواهر و برادر و در دوبخش گروهی و انفرادی برگزار که بخش گروهی شامل 
رشته های قرائت مجلسی،ترتیل،حفظ 10 و 20 جزء )برادران باالی 1۶سال(

و بخش انفرادی در رشته های حفظ کل و قرائت تحقیق )برادران باالی 1۶ 
سال و خواهران( و قرائت تقلیدی،قرائت تحقیق، حفظ کل،حفظ20جزء ، 10 

جزء وترتیل)مقطع زیر 1۶ سال برادران(  به رقابت خواهند پرداخت.
دبیر این دوره از مسابقات با اعالم داوران این بخش اظهار داشت: از جمله هیئت 
داوران بیست و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کربم سازمان بسیج می توان 
به   پورزرگری، استاد شهریار پرهیزگار، پیمان ایازی، غالمرضا شاه میوه، سعیدیان، 

امین پویا، امیر آقایی، معتز آقایی، امیر آقایی، استاد ستوده نیا  و... اشاره کرد.
ذوالفقاری با تاکید بر زمان افتتاحیه و اختتامیه اظهار داشت: افتتاحیه این دوره 
از مسابقات 9 اسفندماه ساعت 19 در  سازمان بسیج مستضعفین سالن 5 آذر 
و اختتامیه مسابقات 12 اسفندماه ساعت 9 صبح مسجد بالل سازمان صدا 

و سیما برپا خواهد شد.
های  نوآوری  شاهد  بسیج    مسابقات  از  دوره  این  در  گفت:  پایان  در  وی 
سال   1۶ زیر  تقلیدی  قرائت  تالوت،  وکالی  و  مشاورین  جمله  از  جدیدی 
هستیم امسال هم با عناوین جدیدی از جمله برگزاری مسابقات گروهی و 
قرائت مجلسی روبرو هستیم که خود تنبهی نو در فرآیند مسابقات قرآن در 

سطح کشور می باشد.

برگزاری کارگاه های آموزشی 
در مدارس طرح شهردار مدرسه و خانواده

برگزاری مراسم سوگواری و تعزیه خوانی
به مناسبت ایام فاطمیه
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شهروند خوب کسی است که در حل مشکالت و مسائل جامعه ی خود مشارکتی فعال داشته باشد خدمت جهادی دبیر سرویس: اداره رسانه

و بکوشد تا زندگی شهروندی باکیفیت تری را برای هم میهنانش به ارمغان بیاورد. از یک شهروند 
خوب انتظار می رود که در حد توان خود شهر و کشورش را به سوی رشد اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی سوق بدهد.

شهردار اهواز در ادامه طرح جهادی خدمت رسانی: 

خیابان های الدن کیانشهر در منطقه محالت، خط مقدم خدمت رسانی هستند
دو تحت پوشش طرح خدمت رسانی 

به محالت قرار گرفت
خدمت  طرح  اجرای  از  هفته  سیزدهمین  در 
رسانی ویژه به محالت شهر،  واحد زیباسازی 
منطقه بمنظور ایجاد چشم انداز زیبا در محله و 
حذف زوائد بصری اقدام به رنگ آمیزی دیوارها 

در خیابانهای الدن ۱تا۵ کیانشهر کرد.
نیز   منطقه  سبز  فضای  واحد  راستا  همین  در 
در خیابانهای الدن ۱  به هرس و چمن  اقدام 

تا ۵ و مسیر خانه سازی کرد.
خیابانهای الدن  در  منهولها  درب  هفته   این   
فعال  اکیپ  و  شد  سازی  همسطح  کیانشهر 
عمران منطقه نیز اقدام به همسطح سازی درب 
با  کیانشهر  ۱تا۵  الدن  خیابانهای  در  منهولها 

هدف جلوگیری از حوادث ناگوار کرد

  طرح خدمت رسانی ویژه به محالت شهر با نزدیکی 
به ایام پایانی سال با مشارکت مردم و  سرعت و کیفیت 

بیشتری در حال اجراست
اهمیت  ضرورت  شهرداری  امروزه   : گفت  کتانباف 
و  را درک کرده  امور شهر  اداره  در  مشارکت مردمی 
تشویق به مشارکت مردم در اداره امور شهر یکی از 
است  نوین  شهری  مدیریت  آرمانی  اصول  مهمترین 
که تحقق این طرح از جمله گام های موفق در این 

زمینه است
در  خدمات  توسعه  به  توجه  با  گفت:  اهواز  شهردار   
شهر و لزوم برخورداری محالت از حداقل امکانات ، با 
همکاری مناطق هشتگانه شهرداری و رصد اطالعات 
دریافتی از محالت و  نواحی ، توسعه خدمات رسانی 
به گونه ای برنامه ریزی می شود تا در ساماندهی و 
یکپارچگی  شهر  مناطق  بین  محالت  مشکالت  رفع 
وجود داشته باشد و تمامی محالت ،  خدمات شهری 
رشد  معنای  به  این  که  کنند  دریافت  را  متناسب 

متناسب محله و منطقه است .
برای خدمت  مقدم   در خط  افزود: محالت شهر  وی 
رسانی  هستند و رفع مسائل محله ها و حل مشکالت 

آنها در اولویت اقدامات ما قرار دارد.
شهردار اهواز ادامه داد:  برای ما افتخار است که بتوانیم 
مشکالت محالت را حل و فصل کنیم و تمام تالش  
نیازهای  رفع  و  پیگیری  برای  شهرداری   مجموعه 

شهروندان عزیز است.
خدمت  طرح   تردید  بی  کرد:  نشان  خاطر  کتانباف 
از  مناسب  الگویی  که  شهر  محالت  به  ویژه  رسانی 
یک کار  جهادی است بدون هم افزایی و عزم جمعی 

انجام نمی شد

 وی عنوان کرد: خوشبختانه هم افزایی قابل توجهی 
در این زمینه ایجاد شده و اقدامات خوبی در محالت 
و در راستای رفاه حال شهروندان عزیز اهوازی در این 

مدت انجام شده.
که  عاملی  تنها  کرد:  نشان  خاطر  مسول  مقام  این 
عالوه بر همت شهرداری موجب ارائه این خدمات شد، 
همراهی و مطالبه گری مردم بود و وقتی خواست مردم 
با موضوعی همراه شود خدمت و تالش مسئولین نیز 

مضاعف می شود.
به  ویژه  رسانی  خدمت  طرح  هفته  این  است  گفتنی 
محالت شهر  در منطقه یک خیابان آزادگان تا ساحلی 
و خیابان رضوی تا میدان شهدا و پارک صباغان، منطقه 
کوی  در  سه  منطقه  کیانشهر،  الدن  خیابان  در  دو 
کوی  در  چهار  منطقه  مهندسی،  نظام  عابدی-کوی 
فرعی های  و  کیانی  اصلی شهید  خیابان  آباد  نهضت 
آن، منطقه پنج در خیابانهای گلدیس، نوبهار و پارک 
چکاوک ، منطقه شش در محله 26 بهمن کوی آهن 
افشار، منطقه هفت در محله چهارصد دستگاه، پارک 
عالمه وخیابانهای پاکبان_ مصطفی خمینی و منطقه 

هشت در کوی مدرس اجرا شد.

استمرار طرح پاکسازی محله به محله 
در منطقه سه شهرداری

به منظور ارائه خدمات متمرکز به هر محله 
خدمت  و  پاکسازی  طرح   ، منطقه  از سطح 
تمامی  در  همزمان  بصورت  که  جهادی 
برای  شود،   می  برگزار  شهری  مناطق 
ونظام  عابدی  کوی  در  هفته  سیزدهمین 

مهندسی اجرا شد .
است  خدماتی  امور  محوریت  با  طرح  این   
خدماتی  حوزه  توسط  شده  ارائه  اقدامات  و 
این منطقه شامل بهسازی و  و فضای سبز 
باز پیرائی فضای سبز پارک و بلوارها ،هرس 
درختان و جمع آوری مازاد هرس، جمع آوری 
در  شده  رها  ساختمانی  های  نخاله  و  زباله 
اراضی خالی،رنگ آمیزی و شستشوی جداول 
،جمع آوری تابلوها و پایه های فرسوده و... 

می باشد.

    طرح جهادی خدمت رسانی 
هفتگی به محالت در کوی رفیش 

واقع در نهضت آباد اجرا شد.
ای،  محله  پاکسازی  منظور  به  طرح  این 
موانع  رفع  و  منطقه  زیباسازی  و  آراستگی 
و نازیبایی ها، محله به محله تا پاکسازی 

کامل محالت ادامه دارد.
فرهنگ سازی و مشارکت مردم در نظافت 
است  رفاه شهری  توسعه  عوامل  از  شهر  
و باید این فرهنگ شهروندی را از طریق 

آموزش نهادینه کرد.
برپایه این گزارش معاونت خدمات شهری 
الیروبی،  شستشو،  به  اقدام  طرح  این  در 
و  پاکسازی   ، نخاله  و  خاک  آوری  جمع 
تسطیح زمین های بایر، پاکسازی منهولها 
، بهسازی، روشنایی، فضای سبز و غیره در 

کوی رفیش واقع در نهضت آباد کرد.

 خدمت رسانی به محالت شهر به کوی 
آهن افشار در منطقه شش رسید

شش  منطقه  محدوده  در  واقع  افشار  آهن  کوی    
قرار  محله  یک  هفته  هر  طرح  در  اهواز  شهرداری 

گرفت و پاکسازی  شد .
شهری  خدمات  نیروهای  همت  به  افشار  آهن  کوی 
منطقه و با هدف حفظ محیط زیست محالت ، رفع 
آلودگی های دیداری ، باال بردن سطح آگاهی اهالی 
مسائل  زمینه  در  آنان  مشارکت  و  افشار  آهن  کوی 
بهداشتی،زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی در طرح 

هر هفته یک محله قرار گرفت و پاکسازی شد .
 جلب مشارکت و همکاری شهروندان به جمع آوری 
زواید فضاهای عمومی، زدودن آلودگی های دیداری، 
شستشوی  و  پاکسازی  و  سبز   فضای  بسط  و  احیا 
نماهای الوده،  می تواند از آلودگی  محل زندگی مان  

در شهر و محله کاهش دهد .
رفت و روب 7هزار و دویست مترمربع از خیابانها ، جمع 
آوری 8 تن از زباله های محدوده طرح، جمع آوری ۱0 
سرویس از نخاله ها و ضایعات محدوده طرح، همسطح 
سازی درب منهول، هرس و بازپیرایی 80 اصله از درختان 
فضای سبز محدوده مورد نظر، آبپاشی 3 هزار متر مربع 
از معابر و جدول گذاری ۵0 متر در محدوده طرح را از 
اهم فعالیتهای انجام شده توسط کارگران خدمات شهری 

منطقه در برخی محالت کوی آهن افشار بود .

خدمت جهادی در محله چهارصد 
دستگاه منطقه هفت

منطقه هفت  عمومی شهرداری  روابط  گزارش  به 
نیز   این هفته  اهواز طبق روال هر هفته پنجشنبه 
دستگاه  چهارصد  محله  در  ویژه  رسانی  خدمت 
مصطفی  و  پاکبان  خیابانهای  عالمه،  پارک   ،

خمینی اجرا شد .
نیروهای  توسط  شده  انجام  کارهای  جمله  از 
باید به حمل زباله  معاونت خدمات شهری منطقه 
حمل  خالی،  های  زمینه  پاکسازی   ، شهری  های 
ها،  دیوارنویسی  امحاء  معابر،  سطح  های  نخاله 
نهال،  کاشت  درختان،  شستشو  درختان،  هرس 
معابر،  زنی  حاشیه  روباز،  جویهای  الیروبی 
جداول   شستشو  منهول،  دربهای  سازی  همسطح 
رنگ  و  کاری  چمن  اتوبوس،  های  ایستگاه  و 

المانهای شهری اشاره کرد. آمیزی 

خدمت رسانی به محالت منطقه هشت 
این هفته در کوی مدرس

به  رسانی  خدمت  طرح  عمومی  روابط  گزارش  به    
منظور  به  منطقه  سطح  معابر  پاکسازی  و  محالت 
ارتقای سالمت شهروندان به صورت جهادی توسط 
حال  در  شهری  خدمات  حوزه  پاکبانان  و  کارکنان 

انجام است.
با  روزی  شبانه  صورت  به  شهرداری  نیروهای 
تا  برند  می  بکار  را  خود  سعی  تمام  الزم  تجهیزات 

رضایت شهروندان عزیز را بدست آورند.
تنظیف  پاکسازی،  عملیات  این  اجرای  از  هدف 
اضافه،  های  نخاله  برداشت  معابر،  شستشوی  و 
ایجاد  همچنین  و  منطقه  سطح  جداول  شستشوی 
برای شهروندان است و در حال حاضر  محیط سالم 
نظافت کوی مدرس با همت کارگران خدوم خدمات 
تا  مهم  این  و  باشد  می  مطلوب  وضعیت  در  شهری 

پاکسازی کامل ادامه خواهد داشت.
 

منطقه دو

منطقه چهار

منطقه شش

منطقه هشت

منطقه سه

منطقه پنج

منطقه هفت

خدمت رسانی شهرداری منطقه 5 اهواز 
از میدان کودک تا دانشگاه پیام نور

از  اهواز    عملیات خدمت رسانی شهرداری منطقه ۵ 
مسیر میدان کودک شهرک دانشگاه تا دانشگاه پیام نور 

پردیس انجام شد . 
این هفته در محله های یاد شده ترمیم جداول ازمیدان 
کودک  شهرک دانشگاه تا دانشگاه پیام نور ۱7۵0 متر 
طول ، رنگ امیزی جداول 6000 متر طول ، بازسازی 
ورنگ آمیزی ایستگاههای اتوبوس 3 عدد ، خاکریزی 
 ، مترمکعب   2000 معادل  سرویس  تن   200 نباتی 
تسطیح خاک نباتی وکاشت نهال به تعداد 8۵0 اصله 
پیاده روسازی   ، ، لکه گیری اسفالت ۱۵00 متر مربع 
ایستگاههای اتوبوس ودرب پیام نور به مساحت 2۵0 
ومیدان  چکاوک  پارک  چمن  گیری  لکه   ، مترمربع 

فردوس به مساحت ۱200 متر مربع انجام شد .    
آیلندهای  درختان   گیری  پاجوش  و  پرچین  و  هرس 
پیام  دانشگاه  تا  کودک  میدان  از  بانده  سه  اصلی 
سه  کامل  پاکسازی  جداول،  و  درختان  نور،شستشوی 
بانده از میدان کودک تا پیچ پردیس، حاشیه زنی و چمن 
زنی و جمع آوری کاغذهای مقابل دانشگاه نیز توسط 

عوامل خدمات شهری انجام شد. 


