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

 ) مدظله العالی( 

شهردار اهواز:

افتتاح  9 پروژه شهری در سال جاری 

احداث فاز اول تقاطع چندسطحی شهید بندر------------ عکاس: فرید خویطی

صفحه 2

شهردار اهواز در جلسه شورای معاونین شهردار، 
زمان افتتاح 9 پروژه شهری را اعالم کرد.

  در این جلسه که با حضور معاونین و مدیران 
تشکیل شد،  های شهرداری  و سازمان  مناطق 
آزادسازی  سالروز  خرداد  سوم  کتانباف  منصور 
خرمشهر را تبریک گفت و افزود: دشمن با شعار 
» آماده ایم تا بمانیم« به خرمشهر آمده بود. اما 
به فضل الهی و به مدد جانفشانی های رزمندگان 
خمینی)ره(  امام  حضرت  تدابیر  تحت  اسالم 
آزادسازی  حماسه  و  خورد  توطئه شکست  این 
خرمشهر رقم خورد، این حماسه را فتح الفتوح 
محاسبات  طبق  که  جهت  آن  از  اند،  نامیده 
از  بسیاری  و  نبود  پذیر  امکان  امر  این  نظامی 
باور  را  امر  این  تحقق  ابتدا  نیز  کارشناسان، 
نداشتند، اما آنجا که اراده ی الهی به میان بیاید، 
محاسبات بشری بی معناست، تا جاییکه پس از 
عملیات ظفرمندانه ی بیت المقدس، تعداد اسرا 
ما مسئولین  بنابراین  بود!  بیشتر  ما  نیروهای  از 
ذهن  در  را  فداکاریها  و  ها  حماسه  این  باید 
خون  چه  که  بدانیم  و  کنیم  یادآوری  مدام  خود 
هایی برای حفظ و بقای نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ریخته شده و از این فرصت مسئولیت 

برای خدمت به مردم بهره ببریم.



شـهر

خبر کوتاهخبر ویژه
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پیاده رو سازی در بلوار آریا در منطقه چهار
 شهردار منطقه چهار اهواز از پیاده رو سازی بلوار آریا واقع در کوی بهارستان به مساحت 3400متر مربع و اعتباری نزدیک به یکصد و 80 میلیون 
تومان خبر داد. علیرضا سعادت گفت: عملیات بهسازی و ساماندهی پیاده روها و معابر عمومی در برنامه کاری معاونت فنی و عمرانی منطقه 
قرار دارد. مدیر منطقه چهار شهرداری اهواز افزود: معاونت فنی و عمرانی منطقه جهت رفاه و آسایش حال شهروندان، سهولت تردد معلولین، 

افزایش ضریب ایمنی و تردد آسان اقدام به پیاده رو سازی و کفپوش گذاری بلوار آریا واقع در کوی بهارستان کرد.

اجرای عملیات خاکریزی در پارک گوهر
 

پارکها و فضای  فرد مدیر عامل سازمان  امیری  حمید 
سبز شهرداری اهواز از اجرای عملیات خاکریزی در پارک 

گوهر واقع در منطقه هشت شهرداری اهواز خبر داد.
شهرداری  سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  عامل  مدیر 
اهواز، اعالم کرد: به منظور توسعه فضای سبز  و ارتقاء 
پارکها و  رفاه حال شهروندان منطقه هشت، سازمان 
پارک  احداث  به  اقدام  اهواز  شهرداری  سبز  فضای 
گوهر با همکاری شهرداری منطقه هشت کرده است.

در  نباتی  خاک  خاکریزی  اجرای  به  اشاره  با  وی 
 2/3 بر  بالغ  با مساحت  پارک  این  افزود:  پروژه  این 
شهرداری  هشت  منطقه  در  واقع  فاز(   2 )در  هکتار 
اهواز با رویکرد فرهنگی و اجتماعی جهت رفاه حال 
طراحی  سازمان  این  سوی  از  منطقه  آن  شهروندان 

و اجرا می شود.
 20 کنون  تا  پروژه  این  اینکه  بیان  با  فرد  امیری 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است خاطرنشان کرد: 
نخاله  برداری،  نقشه  کارگاه،  تجهیز  نظیر  اقداماتی 
در  نباتی  خاک  ریزی  خاک  و  خاکبرداری  برداری، 

پارک گوهر صورت گرفته است.
کاشت  کاری،  چمن  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
نهال، احداث زمین بازی، جدول کاری، پیاده رو سازی، 
سیستم آبیاری و سیستم زهکشی از اقداماتی است که 

در آینده در این پارک اجرا خواهد شد.

    تعویض 346 چراغ پایه روشنایی
 در پارک های منطقه یک 

     

عملیات تعویض چراغ پایه های روشنایی و برج های 
نوری در منطقه یک در حال اجرا است.

عملیات  گفت:  منطقه  مدیر  زاده  فلسفی  مهراب   
های  پایه  و  نوری  های  برج  چراغ   346 تعویض 
کارون،  ،سیاحتی،  تیر  هفت  های  پارک  در  روشنایی 
ربیع و مسیر جاده ساحلی و... توسط واحد زیباسازی 

معاونت خدمات شهری در حال اجرا است.
عملیات،  این  اجرای  با  افزود: همزمان  وی همچنین 
های  بکسل  سیم  از  تعدادی  تعویض  و  آمیزی  رنگ 

پایه ها نیز اجرا شد.
بودن سیستم  قدیمی  کرد:  تصریح  ادامه  در  فلسفی   
روشنایی که در پارک های سطح منطقه باعث کاهش 
دید اطراف این مکان ها بود و عملیات تعویض چراغ 
قرار  سازی  زیبا  واحد  کار  دستور  در  روشنایی  های 
گرفت و ترمیم سیستم روشنایی فضاهای سبز و پارک 
تامین  و  بصری  زیبای  های  جلوه  ایجاد  هدف  با  ها 
امنیت این مکان ها  از جمله اهداف اجرای این پروژه 

بشمار می رود.
برج  به نصب 2  اشاره  با  مدیر منطقه یک در خاتمه 
نوری در میدان شریعتی یادآوری کرد: با هدف تامین 
برج  عملیات نصب  گذر،  زیر  اطراف  روشنایی محیط 
معاونت  به همت  گذر  زیر  این  باالی  در  نوری  های 
فنی و عمرانی این شهرداری به پایان رسید. در این 
با  گذر  زیر  این  دو طرف  در  نوری  برج   دو  عملیات 
ارتفاع 20 متر نصب شد. این عملیات با هدف کاهش 
ایجادامنیت،  محیط،  در  عمومی  سوانح  و  حوادث 
تسهیل و تسریع در تردد وسایل نقلیه و روشنایی بهتر 

نسبت به دید شهروندان  انجام شد.

پروژه احداث پارک کوی طالب با روند 
مطلوبی در حال اجراست

  

فیزیکی  پیشرفت  با  کوی طالب  پارک  احداث  پروژه 
70درصدی در حال اجراست.

 مدیر منطقه دو با بیان اینکه پارک ها نقش بسیار مهمی 
پارکها  دارند، گفت:  زیست شهرها  پایداری محیط  در 
موجب خنک شدن و تمیزی هوا می شوند و در عین 
ارزان و در  برای خانواده های کم درآمد تفریحی  اینکه 
فضاهایی  چنین  وجود  می شوند،  محسوب  دسترس 
تاثیرات روانی عمیقی بر جامعه می گذارد و از میزان جرم 

و جنایت ها نیز می کاهد.
پرویز دغاغله اظهار داشت: در همین راستا پروژه احداث 
پارک کوی طالب در مساحتی نزدیک به 5/4 هکتار با 
بر 11میلیارد ریال توسط معاونت  بالغ  اعتباری  صرف 
حال  در  مطلوبی  روند  با  منطقه  این  عمرانی  و  فنی 
مرحله  در  فیزیکی 70درصدی  پیشرفت  با  و  اجراست 

کفپوش گذاری محوطه پارک می باشد.
ارتقاء  با  که  است  برآن  ما  تالش  داشت:  اذعان  وی 
برای تقویت  ایجاد بسترهای مناسب  فضاهای سبز و 
سالم سازی محیط و ایجاد هوای پاک با بهره گیری از 
این مکان ها بتوانیم خدمات ارزنده ای را به شهروندان 

عزیز ارائه دهیم.

پارک های منطقه هفت تجهیز شد
  

مدیرمنطقه هفت اهواز از تجهیز پارکهای منطقه خبر داد.
  رضا ارشادی در این خصوص گفت: پارک کوهساران یکی 
از جاذبه های زیبای شهر اهواز است که در محله منبع آب 
واقع شده و فضای بسیار زیبایی دارد که به همین منظور 
عملیات تجهیز این پارک به همت نیروهای خدمات شهری 

منطقه در حال انجام است .
ارشادی ادامه داد: کمبود روشنایی پارک کوهساران یکی از 
مشکالت عمده پارک بود که به طور کامل برطرف شده و 
اکنون پارک کوهساران در شب کامال روشن است همچنین 
پارک کوهساران  لوله های آب  بازسازی  و  تعمیر  عملیات 

برای راه اندازی آب نمای پارک نیز در حال انجام است .
وی افزود: از دیگر عملیات انجام شده در پارک کوهساران 
ساخت پله های سنگی است که با توجه به مشکالت عابرین 
برای تردد در پارک و سختی مسیر، عملیات ساخت پله های 
سنگی در پارک کوهساران نیز انجام شد. پارک کوهساران 
که در بلندترین نقطه شهر اهواز قرار دارد از اهمیت باالیی 
در منطقه برخوردار است و تالش ما بر این است که هرچه 
گامی  تا  شود  رسیدگی  پارک  این  سبز  فضای  به  بیشتر 
در جهت حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه و همچنین 

محیطی مناسب برای استفاده شهروندان فراهم کنیم .
خبر  منطقه  پارکهای  در  تاب  نصب  از  ادامه  در  ارشادی 
بازسازی  بازی جدید و تعمیر و  افزود: نصب وسایل  داد و 
وسایل قدیمی پارکها نیز با هدف افزایش روحیه شادی در 
کودکان انجام شده و تا کنون وسایل بازی پارک های یاس، 
رضازاده، کوی رمضان، عالمه، الله، جاده ساحلی شرقی، 
شهید طاهری و سلطانمنش بازسازی و تکمیل و همچنین 
در ادمه این عملیات در آینده نزدیک وسایل بازی تمام پارک 

های منطقه، تعمیر و بازسازی خواهند شد .

هزار متر از شبکه آبرسانی عرصه سبز 
محدوده منطقه شش تعمیر شد

  200 هزار متر از شبکه آبرسانی عرصه سبز محدوده 
منطقه شش تعمیر شد مدیر شهرداری منطقه شش اهواز 
گفت: در ادامه فعالیت های خدماتی و به منظور سرزنده 
آبرسانی  شبکه  از  متر  هزار   200  ، سبز  فضای  کردن 

عرصه های سبز محدوده منطقه تعمیر شد .
 محمد عتاب اهوازی مدیر منطقه ضمن اشاره به ضرورت 
به  سبز شهری  فضاهای  گفت:  سبز  فضای  ساماندهی 
در  اساسی  نقش  ها  شهر  پیکره  ضروری  جزء  عنوان 
آنها می  سالمت و زیبایی سیمای شهر دارند و کمبود 
آورد  وجود  به  شهرها  حیات  در  جدی  اختالالت  تواند 
بنابراین برای اینکه بتوانیم گامی کوچک در احیا و توسعه 
آنها برداریم، کارگران فضای سبز حوزه خدمات شهری 
منطقه اقدام به ساماندهی و تعمیر شبکه آبرسانی عرصه 

های سبز این محدوده از شهر کردند.
در  سبز  فضای  اثرات  مهمترین  افزود:  ادامه  در  وی 
دما،  تعدیل  صوتی،  هوا,    آلودگی  کاهش  شهرها 
افزایش رطوبت نسبی، لطافت هوا و جذب گرد و غبار 
است بنابراین رسیدگی به فضای سبز شهری و ایجاد 
زیست  محیط  ضروریات  از  آن  در  شادابی  و  طراوت 

شهری است .
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: عملیات تعمیر 
شبکه آبرسانی فضای سبز در خیابان انقالب، بلوار قدس، 
 68 خیابان  خرمشهر،   – اهواز  جاده  بهارستان،  خیابان 
متراژی  با  الهادی  خیابان  و  نوراالسالم  خیابان  متری، 

برابر با 200 هزار متر صورت گرفته است .
  

زیرسازی خیابان های کوی علی آباد در 
منطقه سه درحال پیشرفت است

پیشرفت  و  ادامه  از  اهواز  شهرداری  سه  منطقه  مدیر   
عملیات گسترده زیرسازی معابر کوی علی آباد خبرداد.

 مجتبی یوسفی مدیر منطقه با اعالم این خبرگفت: با 
هدف توسعه و تکمیل معابر محالت و به منظور رفاه 
حال ساکنین در عبور ومرور و  پروژه گسترده بهسازی 
آباد  نامناسب معابر کوی علی  به وضعیت  و رسیدگی 
این  محدوده  کمتربرخودار  و  حاشیه  نقاط  از  یکی  که 
گذشته  ماههای  از   ، شود  می  محسوب  شهرداری 
توسط عوامل و ناظرین زحمتکش حوزه معاونت فنی 
منطقه برنامه ریزی و آغاز شد.  وی ادامه داد: اجرای 
بالغ  با مساحتی  آباد  زیرسازی معابر خاکی کوی علی 
آسفالت  اجرای الیه  و همچنین  مترمربع  هزار   15 بر 
بر  بالغ  مساحتی  به  گذشته،  از  شده  زیرسازی  معابر 
اقداماتی  ترین  دار  اولویت  از  یکی  مترمربع  هزار   30
قرار  منطقه  این  اجرایی  و  کاری  دستور  در  که  است 

گرفته است .
خصوص  این  در  شهرداری  سه  منطقه  مدیر  یوسفی   
با تالش شبانه روزی  پروژه  این  اجرای  :در  اعالم کرد 
عمده  وظایف  گرفتن  عهده  به  و  منطقه  کارشناسان 
شرکت آب و فاضالب در بهسازی خطوط فاضالب این 
معابر ، پروژه تا کنون با پیشرفت مطلوب و قابل مالحظه 
ای همراه بوده است و باعث ایجاد رضایتمندی شهروندان 

شریف این محله شده است.
اخیر عملیات   وی گفت: در همین راستا طی روزهای 
و  ریزی  بتن  گذاری،  لوله  برداری،  لجن  و  خاکبرداری 
در نهایت بیس ریزی و زیرسازی خیابان مشتاق 4کوی 
علی آباد که با شرایط غیر اصولی شبکه فاضالب منازل 

مسکونی همراه بود ، با کیفیت مطلوبی به اتمام رسید. 

در جلسه  اهواز  معاون خدمات شهری شهرداری    
خوزستان  استانداری  در  که  استان  شورای سالمت 
عرضه کنندگان  ساماندهی  خصوص  در  شد،  برگزار 
مواد  کنترل  جامع  قانون  در  کرد:  اظهار  قلیان 
مالک  باید  بسته  اماکن  در  که  است  آمده  دخانیات 
دخانی  مواد  جمع آوری  به  نسبت  مکان  متصدی  یا 
شفافیت  باز  اماکن  در  قانون  این  اما  کند  برخورد 
نیروی   ، قانون  دیگر  سوی  از  است.  نکرده  ایجاد 
مسئول  مشهود،  جرائم  خصوص  در  را  انتظامی 
جایی  در  و  است  کرده  ذکر  موارد   این  با  برخورد 
انتظامی را عامل برخورد  نیروی  نیز  قانون  از  دیگر 

با این موارد دانسته است.
بازدارنده  قوانین  شهرداری  گفت:  عالی پور  علیرضا 
اختیار  در  قلیان  کنندگان  عرضه  با  مقابله  جهت  را 
در  کند.  برخورد  خاطی  فرد  با  نمی تواند  و  ندارد 
جلسات شورای تأمین هم گزارش دادیم که عوامل 
شهرداری بعد از ورود به این قبیل معضالت به دلیل 
در  ندارند  اختیار  در  را  الزمه  قانونی  پشتوانه  اینکه 

محاکم قضایی نیز محکوم می شوند.
افزود: کلیه عوامل و نیروهای شهرداری اهواز  وی 
اینکه احکام قضایی محکم  و ماشین آالت به شرط 
ستاد  اختیار  در  مساله  این  رفع  برای  شود،  لحاظ 

مقابله با عرضه قلیان قرار می گیرند.
با  قلیان  عرضه کنندگان  جدیدا  کرد:  بیان  وی 
قلیان  و  بار، صندلی  وانت  از خودرو های  استفاده 
اگر  بنابراین  می کنند  فعالیت  به  اقدام  و  حمل  را 
کنیم  عمل  قلیان  تکی  جام  جمع آوری  به  نسبت 

کار ریشه ای انجام نشده است.
گفت:  اهواز  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
برای  دادستانی  سوی  از  الزم  قضایی  احکام  باید 
که  مراکزی  و  خودروها  با  برخورد  و  جمع آوری 
دریافت  می دهند،  انجام  را  قلیان  عمده  عرضه  

شود. 
 

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز:

باید  با مراکز عمده عرضه قلیان برخورد ریشه ای شود

از  اهواز  پسماند شهرداری  مدیریت  عامل سازمان  مدیر 
علمی  دستاوردهای  آخرین  آموزشی  کنفرانس  برگزاری 
جهت ساماندهی پسماندهای عفونی بیمارستانها با حضور 
مدیریت  سازمان  درمحل  سازمان  وپرسنل  عبادی  دکتر 

پسماند خبر داد.
محمدرضا قنواتی در این رابطه اظهار کرد: این دوره آموزشی 
با حضور دکتر عبادی عضو هیئت علمی دانشکده عمران 
ومحیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر و معاونین ومدیران 
سازمان پسماند با موضوع آخرین تکنولوژی های روز دنیا 
جهت ساماندهی پسماندهای عفونی بیمارستانها برگزار شد.

تشریح  ضمن  آموزشی  کنفرانس  این  در  عبادی  دکتر 
و  کشاورزی  ویژه،  پزشکی،  عادی،  به  پسماندها  انواع 
صنعتی بیان کرد: دفع زباله های عفونی و بیمارستانی 
از مهمترین معضالت شهرنشینی است که اگر درست و 
اصولی انجام نشود تبدیل به تهدید جدی برای سالمت 

عمومی خواهد شد.
وی افزود: بی خطرسازی درگام اول مهم ترین موضوع 
درمدیریت پسماندهای بیمارستانی است؛ به عنوان مثال 
باید جهت حمل ونقل اجسام تیز و غیربهداشتی در زباله ها 
از سبتیک باکس ) جعبه حمل زباله های عفونی( استفاده 

شود و پس از آن با روش های علمی دفع شوند که از 
این طریق از بروز مخاطرات در جابجایی این نوع زباله 

جلوگیری می شود
با  اهواز  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل   
اشاره به اینکه پسماندهای بیمارستانی شامل پسماندهای 
برنده،  و  تیز  اجسام  پاتولوژیک،  پسماندهای  عفونی، 
خطرناک  پسماندهای  آن،  امثال  و  دارویی  پسماندهای 

هستند، گفت: از بین بردن این پسماندها یکی از معضالت 
نگران کننده و مهمی است که توجه ویژه مدیران شهری 
را می طلبد و این در حالیست که بی خطرسازی زباله ها 

باید توسط بیمارستان ها انجام شود.
 قنواتی افزود: به استناد ماده 11 ›قانون مدیریت پسماند‹ 
های  زباله  و  ویژه  پسماندهای  تولیدکننده  مراکز  تمام 
عفونی پزشکی موظفند نسبت به جداسازی پسماند های 

عفونی پرخطر از زباله های عادی اقدام کنند.
اینکه در حال حاضر این سازمان با 24  با اشاره به  وی 
بیمارستان و280 مطب مجهز به دستگاه اتوکالو جهت 
هم  گفت:  دارد،  قرارداد  عفونی  پسماندهای  آوری  جمع 
اکنون در بیمارستانها جایگاه های ویژه برای جمع آوری 
بهداشتی  دارد و وجود کارشناس  نوع پسماند وجود  این 
برای نظارت بر این امر از اقدامات انجام شده در راستای 

بی خطرسازی زباله های عفونی است.
سطح  در  عفونی  پسماندهای  تناژ  کرد:  تصریح  قنواتی 
کالنشهر اهواز روزانه بین 16-17 تن می باشد که این 
پسماندهای عفونی بوسیله 5 خودروی 5 تنی در دو شیفت 

کاری بصورت مکانیزه جمع آوری می شوند..
اینکه  به  اشاره  با  پسماند  مدیریت  سازمان  عامل  مدیر   
های  زباله  خطرسازی  بی  فرایند  تکمیل  الزمه  آموزش، 
عفونی است افزود: آموزش، تغییر رفتار ایجاد می کند و این 
درحالیست که بخشی از نقصان موجود در بی خطرسازی 

زباله های عفونی به عدم آموزش صحیح برمی گردد.
وی در پایان خاطرنشان کرد:  این سازمان آمادگی دارد با 
همکاری سازمان نظام پزشکی دوره های آموزشی در این 

زمینه برگزار کند.

برگزاری کنفرانس آموزشی ساماندهی زباله های عفونی بیمارستان ها

مخابرات  شرکت  مدیر  با  دیدار  در  اهواز  شهردار   
نیازمند  درآمدی  منابع  تحقق  برای  گفت:  خوزستان 

مساعدت و همیاری همه ارگان ها هستیم.
اهواز،  کتانباف شهردار  با حضور  که    دیدار  این  در    
فالح زاده مدیر شرکت مخابرات خوزستان و تنی چند 
کتانباف  شد،  برگزار  مجموعه  دو  مدیران  و  معاونین  از 
میلیون  اهواز یک  آمار رسمی جمعیت  بیان کرد: طبق 
جمعیت  این  و  است  شده  اعالم  نفر  هزار  دویست  و 
شهرداری  عمل  در  اما  است  عوارض  پرداخت  مبنای 
اطراف  مناطق  کم  بضاعت  و  شرایط  به  توجه  با  اهواز 
به یک میلیون و 700 هزار نفر خدمات رسانی می کند. 
دلیل  به  دیگر  کالنشهرهای  مانند  اهواز  اینکه  ضمن 
بیشتری  جمعیت   ... و  درمان  کار،  قبیل  از  شرایطی 

نسبت به شب را در خود پذیراست که این موضوع نیز، 
را  شهرداری  ویژه  به  خدمات رسان  دستگاه های  وظیفه 

می کند. سنگین تر 
از مردم  دیگر بخشی  از سوی  داد:  ادامه  اهواز  شهردار 
اهواز، به دلیل قدرت کم مالی، قادر به پرداخت عوارض 
نشدن  پرداخت  دلیل  به  آنکه  ویژه  به  نیستند.  سالیانه 
این عوارض در سالهای گذشته، مبالغ افزایش یافته و از 
توان آنان خارج است ضمن آنکه ساخت و ساز در اهواز 
به شدت کاهش یافته است. به هر حال شهرداری اهواز 
به  توجه  بدون  مردم  همه  به  رسانی  خدمات  به  مکلف 

پرداخت یا عدم پرداخت عوارض است.
امید  تنها  شرایط  این  در  کرد:  تشریح  کتانباف  منصور 
شهرداری اهواز برای تحقق درآمدهای قانونی،  ارگانها 

و دستگاهها است. در جلساتی که با مدیران ارگان های 
مطالبات  همیشه  ام  خواسته  آنها  از  ام  داشته  مختلف 
قانونی شهرداری را در هزینه های خود در نظر بگیرند. 
منابع  همین  از  اهواز  مردم  به  رسانی  خدمات  که  زیرا 
تامین می شود.شهردار اهواز به هزینه های سنگین اداره 
از  اهواز  کالنشهر  گفت:  و  کرد  اشاره  شهر  توسعه  و 
مردم  می برد.  رنج  بسیاری  ادواری  های  ماندگی  عقب 
انتظار دریافت حداقل خدمات را دارند، در حالی که در 
وضعیت فعلی با نوسانات نرخ ارز هزینه ها چندین برابر 
شده است، هفت ماه پیش قیر را تنی 860 هزار تومانی 
دو  را  قیر  تن  هر  اکنون  هم  که  حالی  در  می خریدیم، 
میلیون تومان می خریم. این بهانه ای برای انجام نشدن 
به  بنا  را  آسفالت  باید  و  نیست  معابر  ترمیم  و  آسفالت 

ضرورت شهر انجام دهیم. بنابراین ناچار به پیگیری 
مطالبات قانونی خود هستیم.

تمام  از  خود  صحبت های  پایان  در  کتانباف  منصور 
پرداخت  را  شهرداری  قانونی  عوارض  که  نهادهایی 
مخابرات  شرکت  مدیر  کرد.  قدردانی  و  تشکر  می کنند 
به  کمک  جهت  را  خود  آمادگی  اعالم  نیز  خوزستان 
توسعه اهواز بیان کرد و گفت: ما برای خدمت به مردم، 
خودمان را در کنار شهرداری اهواز می دانیم و از هیچ 

گونه همکاری دریغ نخواهیم کرد.
گفتنی است در این جلسه مقرر شد کمیته ای مشترک 
شرکت  و  اهواز  شهرداری  کارشناسان  و  مدیران  از 
بررسی  را  مخابرات خوزستان، مطالبات هر دو سازمان 

و اعالم کنند.

اعالم زمان افتتاح 9 پروژه شهری توسط شهردار اهواز
شهردار،زمان  معاونین  شورای  جلسه  در  اهواز  شهردار   

افتتاح 9 پروژه شهری را اعالم کرد.
  در این جلسه که با حضور معاونین و مدیران مناطق و 
سازمان های شهرداری تشکیل شد، منصور کتانباف سوم 
خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر را تبریک گفت و افزود: 
دشمن با شعار » آماده ایم تا بمانیم« به خرمشهر آمده بود. 
اما به فضل الهی و به مدد جانفشانی های رزمندگان اسالم 
تحت تدابیر حضرت امام خمینی)ره( این توطئه شکست 
خورد و حماسه آزادسازی خرمشهر رقم خورد، این حماسه 
را فتح الفتوح نامیده اند، از آن جهت که طبق محاسبات 
نظامی این امر امکان پذیر نبود و بسیاری از کارشناسان، 
نیز ابتدا تحقق این امر را باور نداشتند، اما آنجا که اراده 
ی الهی به میان بیاید، محاسبات بشری بی معناست، تا 
جاییکه پس از عملیات ظفرمندانه ی بیت المقدس، تعداد 
اسرا از نیروهای ما بیشتر بود! بنابراین ما مسئولین باید این 
حماسه ها و فداکاریها را در ذهن خود مدام یادآوری کنیم 
و بدانیم که چه خون هایی برای حفظ و بقای نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ریخته شده و از این فرصت مسئولیت 

برای خدمت به مردم بهره ببریم.
  شهردار اهوازدر ادامه با اعالم زمان افتتاح پروژه های 
تیرماه  در  کشور  وزیر  سفر  با  همزمان  گفت:  شهری 
والیت،  پل  شامل  شهری  ی  پروژه   9 جاری،  سال 
مسیر اتصال پل والیت به کوی رمضان)شهدای خادم 
بندر،  شهید  چندسطحی  تقاطع  اول  فاز  سیدالشهدا(، 
دو، سه، هفت، ساختمان های  مناطق  در  سرای محله 
اداری مناطق دو و هشت و مسیر ساحلی پارک شهروند 
توسط  کیلومتر   4 طول  به  نفت  محدوده ی شرکت  تا 
افتتاح می شود و سه تقاطع غیر همسطح  وزیر کشور 

18متری چهارم کیان آباد به کیانشهر، ابومسلم به 15 
وی  توسط  نیز  پردیس  به  بهمن   22 کوی  و  خرداد 

کلنگ زنی می شود.
وی تاکید کرد: الزم است معاونت فنی عمرانی در مدت 
باقی مانده همه ی تالش خود را در جهت تحقق این امر 
با هماهنگی سایر معاونت ها و مناطق مربوطه  به کار بندد.

گفت:  رو  پیش  تعطیالت  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
فرصت  از  تعطیل  روزهای  در  قانون شکنان  از  بسیاری 
غیر  سازهای  و  ساخت  به  اقدام  و  کنند  می  سواستفاده 
قانونی می کنند. الزم است اجراییات مناطق با هماهنگی 
در سطح  مرتبًا  تعطیل  روزهای  این  در  پلیس  نیروهای 

مناطق مختلف شهر سرکشی کنند.

کتانباف به موضوع اجرای ساختار جدید شهرداری اهواز 
وزارت  تذکرات  و  تاکیدات  از  یکی  و گفت:  کرد  اشاره 
شده  ابالغ  جدید  ساختار  سریعتر  اجرای  ما  به  کشور 
است، از این رو هر چه سریعتر باید سازمان بهسازی و 
ساختار  طبق  کارون  ساحل  و  شهری  عمران  نوسازی، 
این  از  نباید بیش  این فرآیند  ادغام شود.  جدید در هم 
زمان بر شده و در اولین فرصت، این ادغام به صورت 
فیزیکی انجام شود و نیروها جابه جا شوند. اشکاالت و 

موانع نیز سریعتر پیگیری و برطرف شود.
وی تاکید کرد: این ادغام با حفظ کلیه ی تعهدات قبلی 

سازمان های فعلی است.
افتاده  عقب  حقوق  وضعیت  به  اشاره  با  اهواز  شهردار 

پرسنل خدمات شهری و پیمانی اظهار داشت: در ابتدای 
هفت  متوسط  طور  به  دوره،  این  در  مسئولیتم  شروع 
همکاران  کمک  با  که  بودیم  عقب  مزایا  و  حقوق  ماه 
با تامین منابع توانستیم این معدل را به دوماه برسانیم. 
این امر هرچند روند رو به رشدی است اما به هیچ عنوان 
پذیرفتنی نیست، کارگران زحمت کش ما در حوزه های 
رفت  در  بویژه  عملیاتی  های  بخش  در  بویژه  مختلف 
روب، پسماند و فضای سبز از قشر ضعیفی هستند و به 
این حقوق به شدت نیازمند هستند و باید طی ماههای 

آینده همه حقوق ها به روز شود.
چه  هر  داد:  دستور  مربوطه  مدیران  و  معاونین  به  وی 
سریعتر، برنامه زمان بندی خود را برای به روز شدن تمام 

حقوق و مزایا اعالم کنند.
که  اهواز  شهرداری  پرسنل  اینکه  بیان  با  کتانباف 
به  رسانی  خدمت  در  خود  سنگین  مسئولیت  علیرغم 
رفاهی  امکانات  فاقد  ها  ارگان  دیگر  برخالف  مردم، 
از  پرسنل  تا  اعمال شود  تمهیداتی  داد:  هستند، دستور 
امکانات رفاهی بهره مند شوند. این حداقل کاری است 
اهواز  شهرداری  خدوم  کارکنان  برای  توانیم  می  که 

انجام دهیم.
شهردار اهواز با بیان مواردی از مسایل خدمات شهری 
اظهار کرد: برای زیبایی شهر نخستین گام از بین بردن 
های  آلودگی  قالب  در  که  عوارضی  هاست.  نازیبایی 
بصری و غیره دیده می شود، به جز نازیبایی، عوارضی 

نظیر ناامنی و مزاحمت را به همراه دارند.
  در این جلسه برخی از معاونین و مدیران از جمله معاونت 
خدمات شهری و مدیریت سامانه  137 گزارشی از اقدامات و 

عملکرد خود را در این مدت به شهردار ارائه دادند.

قوانین زندگی شهری را به فرزندانمان بیاموزیم
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اخبار کالنشهرهاخبر کوتاه

سازمان زیباسازی شهرداری تهران  رتبه برتر رویداد
 جایزه جهانی تهران را کسب کرد

سازمان زیباسازی شهر تهران از سوی مرکز مطالعات و برنامه ریزی این شهر 
رتبه برتر حوزه پژوهش را کسب کرد. 

 رتبه برتر در سه حوزه مختلف به تالش های فرهنگی این سازمان در تبدیل 
پایتخت ایران اسالمی به شهری انسان محور، شاداب و شکوفا اهدا شد.

تعیین   « عناوین  با  سازمان  طرح  سه  برای  تهران  شهر  زیباسازی  سازمان 
مصرف  و  »شهر  و  درمانی«  مناظر   « شبانه«  سرزندگی  در  موثر  معیارهای 
فرهنگی« در دهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوراوری در 

مدیریت شهری حایزه رتبه برتر شناخته شد.
تهران،پیروز  شهر  اسالمی  شورای  رییس  هاشمی  محسن  مراسم  این  در   
نوری  اعظم  صدر  و  امینی  تهران،  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون  حناچی 
ریزی  برنامه  معاون  میرزایی  حجت  شهرتهران،  اسالمی  شورای  اعضای  از 

شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری حضور داشتند. 
محسن هاشمی رفسنجانی در دهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش 
و نوآوری در مدیریت شهری و چهارمین کنفرانس مدیریت شهری اقتصاد نوین 
شهری و درآمدهای پایدار گفت: در بودجه های دولتی 3 درصد از منابع باید به 
پژوهش اختصاص یابد. در شهرداری نیز یک درصد از کل بودجه و با احتساب 
کاهش حقوق و دستمزد 2 درصد از کل بودجه به پژوهش اختصاص می یابد.

 160 از  بیش  رقم  این  اینکه  توضیح  با  تهران  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
در  رقم  این  از  میلیاردتومان   20 کرد:  عنوان  است،  میلیاردتومان   200 تا 
اختیار مرکز مطالعات شهرداری تهران و باقی مانده در اختیار نهادهای دیگر 
 4 حدود  چیزی  نهاد  هر  به  که  طوری  به  گیرد،  می  قرار  تهران  شهرداری 

میلیاردتومان بابت پژوهش اختصاص خواهد یافت.
در ادامه این مراسم رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از ارایه بیش از 3 

هزار اثر به جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری خبر داد.
محمدرضا جوادی یگانه در دهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و 
نوآوری در مدیریت شهری، اظهار کرد: این جشنواره پیشینه 10 ساله دارد که 

در کنار آن کنفرانس اقتصاد پایدار شهری نیز برگزار می شود.
ارایه  گوناگون  محور   15 در  اثر   570 و  هزار  سه  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
ادارات شهری،  اجتماعی -فرهنگی  توسعه  آثار شامل  این  شده است، گفت: 
در  که  است   ... و  زیست  محیط  ارتقای  پایدار،  نقل  و  حمل  هوشمندسازی 
محورهایی در قالب کتاب، پایان نامه، طرح پژوهشی، مقاله و کاربست پروژه 

در اختیار مدیران شهری و پژوهشگران قرار می گیرد.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، رویکرد جدید شهرداری تهران را به 
سمت مسئله محوری و کاربست محوری عنوان کرد و افزود: تمرکز خود را بر حل 
مسائل شهرتهران گذاشته ایم. همه برگزیدگان این جشنواره امسال، ایرانی هستند و 
از شهرهای مختلف انتخاب شده اند؛ هرچند که فراخوان آن بین المللی بوده است.

وی با بیان اینکه امسال به سمت پژوهش های داخل کشور حرکت کرده ایم، 
تصریح کرد: هدف از برگزاری این همایش به خدمت گرفتن پژوهش در مسائل 
شهری است. در متن الواح تقدیر سازمان زیباسازی شهر تهران آمده است؛« 
تبدیل پایتخت ایران اسالمی به شهری انسان محور، شاداب و شکوفا، مستلزم 
ایجاد بستر تبادل اندیشه ها، اشتراک دانش نخبگان و انجام پژوهش های مسئله 

محور در رویارویی با چالش ها و بایسته های زندگی و مدیریت شهری است .
در مسیرتحقق این هدف ، برگزاری رویداد جایزه چهانی تهران ، فرصتی است تا 
در ضمن بهره گیری از دانش و تجارب ارزشمند موجود در حوزه مسائل شهری، 

از ترویج گفتمان علمب تولید دانش مرتبط نیز تقدیر بعمل آید. 
 

نخستین پارک تخصصی معلوالن شیراز احداث می شود

بهسازی فضاهای شهری برای معلولین و افراد کم توان یکی از دغدغه های 
همیشگی مدیریت شهری است چرا که می دانیم شهر متعلق به اقشار مختلف 
جامعه است و همه شهروندان برای دسترسی به امکانات شهری حق مساوی 
دارند و باید سهم مساوی نیز داشته باشند. اگرچه تحقق این امر نیازمند همکاری 
و همراهی همه دستگاه ها و نهادهای شهری است اما به نظر می رسد با توجه 
به گستردگی حیطه خدمات رسانی، شهرداری ها بیشترین سهم را در این زمینه 

بر عهده دارند.
در همین راستا شهردار منطقه 11 از ساخت اولین پارک تخصصی معلولین شیراز 
در این منطقه خبر داد و گفت: پارک فتحیه با وسعتی بیش از 5 هزار متر مربع تا 

پایان امسال به بهره برداری می رسد.
 حمید برزگر تصریح نمود: این پارک در شهرک فتحیه قرار دارد که اکثر ساکنان 
آن جانبازان عزیز شهرمان می باشند اما سال هاست به علت عدم رسیدگی و سایر 
مشکالت، به صورت متروکه درآمده و هیچگونه کاربری عمومی ندارد.از این رو 

بازسازی آن می تواند بخش عمده ای از نیازهای ساکنان محلی را برآورده نماید.
وی با بیان این مطلب که در حال حاضر ساخت پارک تخصصی معلولین در مرحله 
طراحی است گفت: وسایل ورزشی، سرویس های بهداشتی، رمپ ها، کف سازی، 
مبلمان شهری و سایر امکانات این پارک، متناسب با نیازهای معلولین در نظر گرفته 

شده و این پروژه تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
 شهردار منطقه 11 همچنین به بهسازی بوستان نماز که یکی از مهم ترین و 
بزرگ ترین فضاهای تفریحی این محدوده از شهر است اشاره کرد و گفت: به علت 
نوع طراحی و مصالح مورد استفاده، دسترسی معلولین به این بوستان یا ممکن نبود 
یا با دشواری های فراوان همراه بود، از این رو با ایجاد 3 رمپ، راه های ویژه ای برای 
ورود معلولین به ویژه ویلچرنشین ها ایجاد کردیم. همچنین با تغییر نوع سنگ فرش 
پارک، که علی رغم زیبایی ظاهری، تردد را برای اقشار ضعیف و کم توان دشوار می 

ساخت، سعی بر تسهیل در تردد این قشر از شهروندان کردیم.
 برزگر افزود: این تغییرات هزینه چندانی در بر نداشته و تنها با 30 میلیون تومان 
انجام شده است اما برای ما تغییر نگاه مدیریت شهری به شهر و شهروندان، 
توزیع  در  عدالت  برقراری  و  شهری  فضاهای  به  شهروندان  دسترسی  میزان 

امکانات شهری برای همه مناطق و اقشار در اولویت قرار گرفته است.
 شهردار منطقه 11 یادآور شد: پارک محله ای کاووسی نیز با رعایت تمام موارد 
دسترسی معلولین در این منطقه در حال ساخت است و تمام مسیرها، پیاده راه ها و 
امکانات آن به شکل  هم سطح  طراحی شده تا برای استفاده معلوالن مناسب باشد.

وی در پایان سخنانش از ساخت 3500 متر حریم حاشیه ای در خیابان فضیلت 
خبر داد و گفت: برای خدمات رسانی بهتر به معلولین، به زودی ساخت دو چشمه 

سرویس بهداشتی مختص معلولین در باغ خانواده این منطقه آغاز می شود.

مراسم غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا به مناسبت 3 خرداد
همزمان با گلزارهای شهدای سراسر کشور مراسم غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا در گلزار شهدای اهواز برگزار شد .

در این مراسم امیر سرتیپ صادقی فرمانده لشکر 92 زرهی اهواز ،  رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان خوزستان ،  
رییس سازمان آرامستان های شهرداری و تعدادی از مسئولین لشکری و استانی حضور داشتند .

دیدار کتانباف با خانواده شهید شرفه دوایی
     

شهرداری اهواز با حضور در منزل شهید عبدالحسین شرفه دوایی از شهدای 
شهرداری اهواز با همسر این شهید دیدار و گفتگو کرد.

  در این دیدار که منصور کتانباف شهردار اهواز، عتاب اهوازی مدیر منطقه 
شش، حاتمی کاکش مدیر کل اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز 
حضور داشتند، شهردار اهواز با اشاره به مقام باالی خانواده شهدای خوزستانی 
گفت: خانواده شهدا در مناطق جنگی به ویژه خوزستان در زمان جنگ عالوه 
از عزیزان خود، رنج های بسیاری را در کنار سایر مردم جنگ زده  بر دوری 
بمباران  تحمل کردند، خانه و کاشانه یشان همواره مورد تهدید و تعرض و 

دشمن بعثی بود.
وی افزود: از این  رو خانواده شهدا، ارج و قرب ویژه ی نزد پروردگار متعال 

دارند و الزم است به صورت ویژه از سوی مسئولین مورد توجه قرار گیرند.
کتانباف با تبریک ایام ماه مبارک رمضان، به تقارن این ماه با ایام آزادسازی 
خرمشهر اشاره  و اذعان کرد: رزمندگان و آزادگان ما با داشتن روحیه انقالبی 
و دینی در شرایط دشوار جنگی، روزه واقعی را به جای آوردند و باعث خلق 
حماسه هایی نظیر آزادسازی خرمشهر شدند. یاد و خاطره این افتخارآفرین را 

گرامی می داریم.
شهردار  از  تشکر  با  دوایی  شرفه  عبدالحسین  شهید  همسر  دیدار  این  در 
اهواز برای وی در راستای خدمت به مردم آرزوی موفقیت کرد. در پایان 
این دیدار شهردار اهواز لوح تقدیری را به همسر شهید عبدالحسین شرفه 

دوایی اهدا کرد.

اعالم اسامی جدید معابر و خیابان های اهواز
   

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز گفت: با تایید فرمانداری 
شهرستان اهواز، مصوبه ی شورای اسالمی شهر اهواز مبنی بر نام گذاری جدید 

معابر و خیابانهای شهر) دوره دوازدهم شورای نامگذاری( ابالغ شد.
و.... معابر  ها،  از خیابان  مورد   46 این مصوبه  افزود: طبق  حاتمی کاکش 

به  توان  می  آنها  ترین  مهم  از  که  شدند  نامگذاری  اهواز  شهر  سطح  در 
علی  شهید  استاد  نام  به  فرمانداری  جنب  شده  بازسازی  تاالر  نامگذاری 
شهیدان  مسیر  نام  به  رمضان  کوی  به  والیت  پل  اتصال  مسیر  جمالپور، 
شهید  شهرک  نام  به  چهار  منطقه  در  اکباتان  شهرک  سیدالشهدا،  خادم 
معابر  جیزان،  امین  شهید  نام  به  رفاه  فروشگاه  روبروی  پارک  آرا،  جهان 
و...در  لوله، جانبازان  نورد و  نیشکر،  آبفا، نفت،  تعاونی های مسکن  منازل 
کوی مهدیس به نام تعاونی مربوطه، بلوار ورودی تعاونی 700 دستگاه نفت 
بلوار شهدای صنعت نفت و همچنین معابری در سلیم  نام  در مهدیس به 

آباد، کیانشهر، آسیاباد و... اشاره کرد.
شورای  دهنده  تشکیل  اعضای  خصوص  در  نامگذاری  شورای  دبیر 
سه  از  اهواز  شهر  معابر  نامگذاری  شورای  گفت:  اهواز  شهر  نامگذاری 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  ادارات  نمایندگان  شهر،  اسالمی  شورای  عضو 
تبلیغات  سازمان  خوزستان،  پرورش  و  آموزش  شهید،  بنیاد  خوزستان، 
فرهنگی  کارشناس  چمران،  شهید  دانشگاه  استاد  نفر  دو  اسالمی، 
بعنوان  اهواز  الملل شهرداری  بین  امور  و  ارتباطات  و مدیرکل  شهرداری 
به  اقدام  الزم  های  بررسی  از  پس  که  است  شده  تشکیل  شورا  دبیر 
نامگذاری خیابان ها و معابر و ....کرده و پس از تصویب در صحن علنی 
اعالم می شود  اهواز  فرمانداری شهرستان  تایید  و  اسالمی شهر  شورای 
و پس از تایید فرمانداری اهواز نیز مصوبه جهت ساخت و نصب تابلو به 

سازمان زیباسازی شهرداری اهواز ابالغ می شود.
  

  مدیرعامل سازمان پایانه های شهرداری اهواز:
 مجوز پارکبانی در هیچ نقطه ای از اهواز

 صادر نشده است
   

مدیرعامل سازمان پایانه های شهرداری اهواز با بیان اینکه در هیچ نقطه از اهواز 
مجوز پارکبانی صادر نشده است، گفت: اقدام این افراد تخلف بوده و نیروی 
کردن  تن  به  با  نفر   4 گزارش  این  برپایه  برخورد کند.  آنها  با  باید  انتظامی 
محوطه  در  رسید  برگه  داشتن  دست  در  و  پارکبانی  مخصوص  جلیقه های 
جاده  حاشیه  در  خودروها  پارک  بابت  اهواز،  المللی  بین  نمایشگاه  شرکت 

منتهی به این شرکت مبالغی را دریافت می کنند.
عباس نواصری، مدیرعامل سازمان پایانه های شهرداری اهواز با بیان اینکه 
در هیچ نقطه از اهواز مجوز پارکبانی صادر نشده است، اظهار کرد: اقدام این 

افراد تخلف بوده و نیروی انتظامی باید با آنها برخورد کند.
یکی از اعضای شورای شهر اهواز هم می گوید که بارها این موضوع را به 
نهادهای نظارتی و انتظامی اعالم کردیم اما متأسفانه باز هم در نقاط مختلف 

شهر اهواز شاهد حضور این افراد هستیم.
با  افرادی که  اینکه  بیان  با  انتظامی  نیروی  اجتماعی  قاسمپور، معاون  علی 
لباس پارکبانی در حال دریافت پول از مردم جهت پارک خوردوها هستند، 
به صورت غیر قانونی فعالیت می کنند، گفت: این موضوع باید از طریق 110 

اعالم شود تا پلیس با آنها برخورد کند.
  عباس نواصری گفت: تالش ما بر این است تا با اجرای پروژه های عمرانی 

میزان رضایتمندی مسافر و سایر منتفعین در این سیستم را تامین کنیم.
 عباس نواصری در راستای سفرهای انجام شده از پایانه های مسافربری 
و  مسافر  شهروندان  رضایتمندی  میزان  تا  است  این  بر  ما  تالش  گفت: 
سایر هموطنان وارد شده به ترمینالهای مسافربری را با اجرای پروژه های 

عمرانی ادامه دهیم.

شهردار اهواز خواستارشد:

 پیشگیری از آسیب دیدگی
 معابر هنگام اجرای پروژه های فاضالب 

مدیران  مشترک  نشست  در  اهواز  شهردار    
شهرداری و آبفای اهواز خواستار هماهنگی بیشتر 
دو مجموعه در راستای پیشگیری از آسیب دیدگی 

معابر در هنگام اجرای پروژه های فاضالب شد.
اهواز،  شهردار  کتانباف  که  دیدار  این  در   
اهواز  آبفای  شرکت  مدیرعامل  کریمی 
حضور  آبفا  و  هشتگانه  مناطق  مدیران  و 
پروژه  انجام  از  قدردانی  با  کتانباف  داشتند، 
از  گفت:  اهواز  شهر  در  فاضالب  جدید  های 
مجریان پروژه های فاضالب در شرکت آبفا و 
نیز مجریان پروژه های آسفالت در شهرداری 
از  پیشگیری  جهت  کنم  می  درخواست  اهواز 
داشته  هم  با  را  الزم  هماهنگی  معابر  آسیب 

ببرند. کار  به  را  تمهیدات الزم  و  باشند 
نقاط  برخی  در  کرد:  تشریح  کتانباف  منصور 
باعث  حفاری،  نوارهای  ترمیم  ناصحیح  اجرای 
آسفالت  روکش  یک  ابتدا  از  ناچارا  شود  می 
افزایش  با  حالیکه  در  کنیم،  اجرا  محل  در  را 
هفت  هستیم،  مواجه  ها  هزینه  سابقه  بی 
می  تومان  هزار   860 را  قیر  تن  هر  پیش  ماه 
خریدیم، ولی اکنون این مبلغ به مترمکعبی دو 
در  هم  آن  است.  یافته  افزایش  تومان  میلیون 
مواجه  درآمدی  منابع  کاهش  با  که  وضعیتی 
آسفالت  روکش  پس  این  از  امیدوارم  هستیم. 
شود.  منظور  فاضالب  جدید  های  پروژه  در 

حوادث  زمینه  شده  تخریب  معابر  آنکه  ضمن 
این مشکالت حقوقی  و  برای شهروندان است 
و  داشته  شهرداری  پرسنل  برای  را  قضایی  و 

در پی دارد.
کرد  اشاره  موجود  خشکسالی  به  ادامه  در  وی 
وضعیت  و  آب  بحران  به  توجه  با  گفت:  و 
صرفه  به  موظف  همگان  کشور  در  خشکسالی 
جویی هستند. از این رو تالش گسترده ای در 
به  خام  آب  جایگزینی  برای  شهرداری  سطح 
از شرکت  که  است  جریان  در  آب شرب  جای 
آبفا می خواهیم در این راستا به ما کمک کنند.

های  اولویت  از  را  نگهداشت  مقوله  کتانباف، 
است  بهتر  گاهی  افزود:  و  دانست  شهرداری 
های  سرمایه  و  ها  داشته  از  توسعه،  جای  به 
منابع  صحیح  نگهداشت  شود.  نگهداری  موجود 
با توجه به  ایجاد می کند.  بیشتری  رضایتمندی 
در  نگاه  این  امیدوارم  بودجه  و  منابع  مشکالت 

بقیه ی ارگان ها نیز نهادینه شود.
نزدیکی  علیرغم  گفت:  پایان  در  اهواز  شهردار 
ماه  در  آبفا  و  شهرداری  که  مناسبی  تعامل  و 
های اخیر با هم داشته اند، اما هنوز تا رسیدن 
فاصله  شهروندان  کامل  مندی  رضایت  به 

آبفا  و  شهرداری  بیشتر  عزم  امر،  این  داریم. 
را می طلبد.

نیز  اهواز  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
و  همدلی  ضرورت  بر  تاکید  با  سخنانی  در 
خدمت  راستای  در  مجموعه  دو  نزدیک  تعامل 
کارشناسی  جلسات  باید  گفت:  شهروندان  به 
بیشتر بین شهرداری و آبفا تداوم یابد. با توجه 
است،  جدی  آب  مشکل  بارش،  کاهش  به 
است.  الزم  ها  زمینه  همه  در  جویی  صرفه 
به شهرداری  سبز  فضای  خام  آب  تامین  برای 

کمک خواهیم کرد.
حفاری  معابر  ندیدن  آسیب  منظور  به  کریمی 
شده برای پروژه های فاضالب دستور داد: جهت 
نوار  ترمیم  عملیات  کاری،  دوباره  از  پیشگیری 
حفاری شده برای پروژه های فاضالب حتمًا به 

تایید شهرداری برسد.
وی در پایان خواستار تشکیل جلسات هماهنگی 
جهت دفع آب های سطحی در تابستان و چند ماه 
پیش از فصل بارش به منظور مقابله با آبگرفتگی 

معابر در سطح شهر اهواز شد.
موضوعاتی  پیرامون  جلسه  این  در  است  گفتنی 
پرجمعیت  معابر  در  فاضالب  بحرانی  نقاط  نظیر 
شهر، زیباسازی ایستگاه های پمپاژ در سطح شهر، 
درب  ساماندهی  فاضالب،  های  شبکه  الیروبی 

منهول های سرقتی و.... بحث و بررسی شد.

با  ای  در جلسه  اهواز گفت:       شهردار 
آهن،  راه  مجموعه  و  خوزستان  استاندار 
عمومی  نقل  و  حمل  برای  تا  شد  مقرر 
ریلی  ظرفیت  از  مسافران  شهری  درون 

شود. استفاده 
ترافیک  شورای  جلسه  در  کتانباف  منصور 
برگزار  خوزستان  استانداری  در  که  استان 
شد، در خصوص اجرای طرح جاده ساحلی 
تا منطقه  اهواز حد فاصل پل سوم  شرقی 
 90 سال  از  پیمانکار  کرد:  اظهار  زرگان 
اجرای قطعه اول این طرح به طول 13.6 
کیلومتر را شروع کرده و همچنان مشغول 

به کار است.
وی با بیان اینکه قطعه دوم طرح به طول 
است،  سازی  آماده  حال  در  کیلومتر   5.6
اجرای  عملیات  نیز  نهایت  در  کرد:  بیان 
قطعه سوم برای 4.2 کیلومتر طول درحال 

انجام است.
تبصره  اعتبارات  خصوص  در  کتانباف 
گفت:  رانندگی  و  راهنمایی  جرائم   23
زیرساخت  وجود  عدم  دلیل  به  رانندگان 

های کافی در حوزه درون شهری و برون 
شوند؛  می  جریمه  راهور  توسط  شهری، 
بهسازی  برای  باید  جریمه  این  مبالغ 
کار  این  ولی  شود  هزینه  ها  زیرساخت 

صورت نمی گیرد.
جریمه  این  مبلغ  اینکه  بیان  با  کتانباف 
استان  راه های  بهسازی  برای  ای  سرمایه 

است، افزود: از طریق دستگاه های قضایی 
برای واریز این جریمه کردها پیگیرهستیم 
از  شاید  است  دولت  موضوع  چون  ولی 
وزارت  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  طریق 
کشور بتوان حقوق مردم اهواز را احصاء و 
خدمات بهتری را به شهروندان ارائه دهیم.

طرح  اجرای  خصوص  در  اهواز  شهردار 

پارکبان با بیان اینکه طبق مصوبه شورای 
طرح  فروردین   20 تا  باید  ناجا  ترافیک 
پارکبان را اجرا و بر آن نظارت کنند، گفت: 
شهرداری ضابط قضایی نیست و نمی تواند 
و  کند  برخورد  دست  این  از  هایی  جرم  با 
تخلف  این  چون  بوده  ناجا  قضایی  ضابط 

مشهود است باید برخورد کند.
استاندار  با  ای  جلسه  در  داد:  خبر  کتانباف 
تا  راه آهن مقرر شد  خوزستان و مجموعه 
شهری  درون  عمومی  نقل  و  حمل  برای 
از ظرفیت راه آهن ریلی استفاده  مسافران 

شود.
وی ادامه داد: اهواز در شرق و غرب خود 
های  ایستگاه  با  آهن  راه  مناسب  طول  از 
مختلف برخوردار است اما باید چند ایستگاه 
جدید اضافه شود تا برای یک حمل و نقل 
ایمن از ظرفیت های ریلی بهره مند شویم.

اداره کل  تا  بیان کرد: مقرر شده  کتانباف 
برای  را  باس  ریل  یک  جنوب  آهن  راه 
جابجایی درون شهری در اهواز اختصاص 

دهد.

 

شهردار اهواز در جلسه با معاونین فنی و عمرانی و 
حمل و نقل و ترافیک از پایان طراحی و مطالعات 

عملیات اجرایی سه تقاطع غیرهمسطح خبر داد.
این  جزییات  به  اشاره  با  کتانباف  منصور 
بررسی  از  پس  کرد:  اذعان  پروژه  سه 
پروژه  طراحی  و  مطالعات  کارشناسی،  های 
با  پردیس  به  سپنتا  کوی  از  زیرگذر  های 
بلوار  به  خرمشهر  جاده  بلوار  اتصال  هدف 
ابومسلم)15  غیرهمسطح  تقاطع  گلستان، 
نهضت  محدوده  از  اتصال  هدف  با  خرداد( 
وتقاطع  انقالب  خیابان  به  آباد)لشکرآباد( 
آباد  کیان  چهارم  18متری  غیرهمسطح 
به  کیانشهر  منطقه  ارتباط  هدف  با  نیز 
به  نهم  پل  امتداد  در  کیانپارس  و  آباد  عملیات اتمام رسیده است و بزودی پس از برگزاری کیان  قانونی،  تشریفات  طی  و  مناقصه 

اجرایی این پروژه ها آغاز می شود.
این  احداث  ضرورت  به  اهواز  شهردار 
گسترش  با  گفت:  و  کرد  اشاره  ها  پروژه 
ترافیک  تراکم  جمعیت،  افزایش  و  شهر 
و  مسیرها  احداث  اصلی،  مسیرهای  در 
رینگ  تکمیل  و  جدید  های  زیرساخت 
تردد  در  تسهیل  برای  شهری  درون  های 
با  است.  ناپذیر  اجتناب  امری  شهروندان 
چهار،  دو،  مناطق  در  ها  تقاطع  این  احداث 
ترافیک،  سازی  روان  بر  عالوه  و شش  پنج 
و  سوخت  مصرف  آلودگی،  میزان  کاهش 
ایجاد  شاهد  شهری،  درون  سفرهای  زمان 
مناطق  توسعه  و  اراضی  برای  افزوده  ارزش 

در مسیر خواهیم بود.

شهردار اهواز خبر داد:

احداث سه تقاطع زیرگذر جدید

تاکید شهردار اهواز بر تسریع در استقرار 
سیستم های  واسط درآمدی

استقرار  جلسه  در  اهواز  شهردار   
بر  شهرداری  در  درآمدی  واسط  سیستم 
تسریع در طرح اصالح فرآیندها تاکید کرد.

 در این جلسه که با حضور کتانباف شهردار 
اهواز، نوشادی معاون برنامه ریزی و توسعه 
نیروی انسانی، بشیری معاون مالی اقتصادی، 
حیدری  یک،  منطقه  مدیر  زاده  فلسفی 
مدیرکل  حاتمی  فاوا،  سازمان  مدیرعامل 
اداره ارتباطات و امور بین الملل و تنی چند از 
مدیران شهرداری برگزار شد، کتانباف با اشاره 
به اقدامات انجام شده جهت اصالح فرآیندها 
و استقرار سیستم های هماهنگ بیان کرد: 
هر چه سریعتر تکمیل طرح اصالح فرآیندها 
انجام شود و دیگر تاخیر در این زمینه از جانب 

هیچ کسی پذیرفته نیست.
شهردار اهواز به ضرورت اجرای این طرح 
در سازمان خود اشاره کرد و گفت: یکی از 

دستگاهها  در  فساد  با  مبارزه  برای  راهها 
اسناد  است.  فرآیندها  و  ها  سیستم  اصالح 
صورت  به  نباید  دیگر  درآمدی  و  مالی 
دستی ثبت شوند. اینکار عالوه بر باال رفتن 
درصد خطا، زمینه را برای تخلف فراهم می 

کند. بنابراین روند استقرار سیستم واسط در 
شهرداری باید هر چه سریعتر انجام شود.

اصالح  اهداف  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
حضوری  مراجعات  کاهش  فرایندها، 
است.  آنان  کار  در  تسهیل  و  شهروندان 

این مساله نباید فراموش شود. به این 
های  بانک  با  لزوم  در صورت  باید  منظور 
سیستم  آنکه  ضمن  کرد.   مذاکره  عامل 
های مالی و درآمدی در فرآیند جدید باید 
و  حسابها  اطالعات  به  بتوانند  آسانی  به 

اسناد دسترسی داشته باشند.
کتانباف با اشاره به تجربیات دیگر شهرها 
شهرها  گفت:  ساختارها  اصالح  زمینه  در 
اصالح  مسیر  در  دیگر  کالنشهرهای  و 
تجربه  افزارها  نرم  استقرار  و  فرآیندها 
از  حتما  باید  اند،  داشته  متفاوتی  های 
فرصت  کنیم.  استفاده  آنها  تجربیات 

آزمون و خطا نداریم.
استقرار  گفت:  پایان  در  اهواز  شهردار 
درآمدی  حوزه  در  واسط  های  سیستم 
زمینه ی شفاف  در  گام مهمی  شهرداری، 

سازی در این نهاد است.

شهردار اهواز خبر داد :

استفاده از ظرفیت ریلی برای توسعه حمل و نقل شهری در اهواز  
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    بازدید  دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز از مرکز مدیریت بحران شهرداری
در این بازدید دانشجویان رشته مدیریت بحران مرکز علمی کاربردی هالل احمر و اساتید این رشته, ضمن بازدید از اداره 
مدیریت بحران شهرداری اهواز و آشنایی با چرخه مدیریت بحران شهرداری در نشستی با حضور فرامرزی مدیر بحران 

شهرداری اهواز شرکت کردند.

چکیده مصاحبه پژوهشی:
ضمن  افراد  می  کند  ایجاب  شهروندی  مسئولیت   -   
مشارکت در امور محله و شهر خود، هم محله  ای  های 
خو را نیز به این کار تشویق و از کجروی ها برحذر دارند. 
 -از منظر جامعه شناختی با تقویت روابط اجتماعی می  
با فرهنگ جامعه را  توانیم میزان سازگاری نسل جوان 

افزایش دهیم.
 - در محله  های سنتی گذشته، اهالی محله در مدیریت، 
محله  از  نگهبانی  و  امنیت  ایجاد  و  پاکسازی  آبادانی، 

مشارکت داشتند. 
 - در محالت شهری جوامع معاصر به  دلیل تغییر سبک 
در وضعیتی  میان شهروندان می تواند  ،مناسبات  زندگی 

آسیب زا قرار گیرد.
با  محله محوری  رویکرد  مدیریت شهری جدید،   در   -  
هدف جلب مشارکت بیشتر شهروندان انتخاب شده است.

 - محله محوری با تقویت تشکل  های محله  ای، در پی 
احیای نگاه سنتی به محالت در کنار پذیرش تحوالت 

مدرن توسعه شهری است.
 - تقویت فرهنگ محله  ای می  تواند مسائل اجتماعی را 

مسالمت آمیز حل و فصل نماید.
 - سرای محله از مهم ترین بسترهای تقویت و ترویج 
مشارکت و مسئولیت  پذیری شهروندان در محله  های 

شهری است.
های  درحوزه   را  اهالی  مشارکت  محله   سراهای   -  
محیط  و  سالمت  آموزشی،  توانمندسازی،   اجتماعی،  

زیست، مدیریت بحران و ... امکان پذیر می  کند.
و  فرهنگ  ها  خرده  بر  تکیه  با  محله  تشکل  های   -  
سنت  های رایج در هر محله میان شهروندان به تقویت 

هویت محله  ای، کمک  کنند.
  پژوهش خبری صدا وسیما:در زمانی به سر می  بریم 
شهری  جمعیت  افزایش  و  شهرنشینی  گسترش  با  که 
برای  یکدیگر  به  انسانها  وابستگی  افزایش  رغم  به 
کاهش سطح  به سوی  روز  به  روز  نیازهایشان،   تامین 
تعامل میان افراد در محالت و همسایگی  ها پیش می 
 رویم، گرچه زندگی شهری یک زندگی جمعی است و 
الزمه موفقیت در این نوع زندگی این است که انسانها 
منفعت طلبی  به  و  فردگرایی  از  یکدیگر  با  تعامل  در 
دغدغه  های  بروند.  پیش  جمعی  اخالق  ترویج   سمت 
زندگی شهری و کاهش روابط چهره به چهره آدم ها در 
شرایط زندگی امروزی،  فاصله میان افراد در محله  های 
انسانها  که  گونه  ای  به  است.  داده  افزایش  را  شهری 
مدیریت  طبعًا  می  شوند.  بیگانه  یکدیگر  به  نسبت 
و  گسترده  ساختارهای  با  بزرگ  شهرهای  در  یکپارچه 
زوایای  همه  به  رسیدگی  برای  نیز  سریعشان  تغییرات 
مشارکت  بدون  مختلف  سطوح  در  شهروندان  زندگی 
را نخواهد داشت.  تک تک شهروندان، کارآمدی الزم 
شهروندان  مشارکت  و  مسئولیت  مفهوم  که  اینجاست 

اهمیت ویژه  ای می  یابد.
 در این نوشتار نگاهی » به موضوع مسئولیت شهروندی 

مسائل  مدیریت  در  محله  ای  تشکل  های  نقش  و 
محالت شهری « خواهیم داشت.

 
اهمیت تشکل های محله ای در پیشگیری 

از آسیب های اجتماعی
شهروند  یک  و  چیست  شهروندی  مسئولیت 

مسئول چه وظایفی دارد؟
 پروانه شاطری دانشجوی دکتری جامعه  شناسی: مفهوم 
یابد.  مسئولیت در مقابل مفهوم حق است که معنا می 
و محله  در جامعه  عنوان یک شهروند  به  ما  از  هریک 
و  فراغت  آموزش،  امنیت،  بهداشت،  از  داریم  حق  خود 
تفریحات، محیط زیست سالم و امکانات شهری، حمل 
و نقل و معابر و مبلمان شهری و ... متناسب برخوردار 
خود  زندگی  محل  به  نسبت  نیز  مقابل  در  و  باشیم 
می توان  کلی  به طور  که  داریم  به عهده  مسئولیت هایی 

آن را در دو مورد خالصه کرد: 
 1- شناسایی مسائل، فرصت  ها، امکانات و محدودیت  های 

محله خود
 2- بهره گیری از فرصت های اجتماعی محله به منظور 

بهبود زندگی اجتماعی آن 
عنوان ساکنان محله  ها  به  ترتیب، شهروندان  این  به   
وظیفه دارند حق و حقوق خود را بشناسند،  و نیز وظایف 
و تکالیف مدیریت شهری و توانایی  ها و محدودیت  های 
و سپس  بدانند  مختلف  در سطوح  اداره شهر  در  را  آن 
مدیریت  امکانات  و  وظایف  با  را  خود  انتظارات  میزان 
شهری متناسب کنند و با درک صحیح این موارد،  برای 
و  و شهر خود  محله  بهبود وضع  و  احقاق حق خویش 
امور  اداره  در  و  تالش  شهری  مدیریت  از  آن  مطالبه 
شهر و محله خود مشارکت و به مدیریت شهری کمک 
نمایند. عالوه بر آن مسئولیت شهروندی ایجاب می  کند 
سایر  خود،  شهر  و  محله  به  تعلق  حس  تقویت  ضمن 
در  مشارکت  به  هم  را  ها  ای   محله   هم  و  همشهریان 
امور شهر تشویق و ترغیب کنند و از بروز نابهنجاری ها 

و کجروی ها برحذر دارند. 

محله  های قدیمی شهر مانع آسیب های 
اجتماعی و انسجام بخش بودند

هویت  شهری  محله  های  گذشته  در  داد:  ادامه  وی 
چهره  به  چهره  سنتی  روابط  و  داشتند  را  خود  خاص 
گونه  به  عمومی  اماکن  و  خانه  ها  ساختار  بود.  بیشتر 
با  عمیق  تعامل  در  مردم  خود  به  خود  که  بود  ای 
رفع  مشترک،  معابر  در  پیاده  روی  بودند.  یکدیگر 
انجام  محله  داخل  در   ... و  روزانه  خریدهای  و  نیازها 
با  ها  زدن  چانه  و  چهره  به  چهره  برخورد  می  شد. 
خدمات  دهندگان  ارائه  و  فروشندگان  و  کاسبان 
محله  به  تعلق  و  یابی  هویت  و  همدلی  حس  محلی 
می کرد. نقش محوری مساجد،  بیشتر  را در شهروندان 
از  برخورداری  محلی،  الحسنه  قرض   های  صندوق  
مشاوره  های معتمدین و ریش سفیدان محله در حل 

حوزه  در  محله  مبتالبه  مسائل  و  مشکالت  فصل  و 
به  رسیدگی  برای  اهالی  همیاری  و  مختلف   های 
مسائل نیازمندان و جوانان و ... همه و همه نمودهایی 
یکدیگر  با  اهالی محل  و همدالنه  از مشارکت عمیق 
چنین  در  بود.  محله  مدیریت  و  زندگی  بهبود  برای 
های  انحراف   و  ها  آسیب  که  است  طبیعی  بستری 
اجتماعی  امنیت  و  رسید  می   حداقل  به  نیز  اجتماعی 
در سایه نظارت گروهی تامین می  شد. اهالی محله در 
امنیت  ایجاد  و  پاکسازی  آبادانی،  در مدیریت،  گذشته 
و نگهبانی از محله مشارکت داشتند و در تمام مسایل 

مربوط به محله، نقش مردم حائز اهمیت بود. 

تغییر سبک زندگی درمحالت شهری امروز؛ 
بستر ساز آسیب های اجتماعی

ایشان خاطر نشان کرد: امروزه با تغییر سبک زندگی  و 
رشد فردگرایی و نیز تغییر در ساختار معماری مسکونی 
امکان  مختلف،  محالت  در  شهری  امکانات  و  معابر  و 
آشنایی  ها محدود شده است، حتی همسایه  ها در یک 
واحد مسکونی آپارتمانی گاه با یکدیگر بیگانه  اند و کمتر 
دارند.  هم  با  را  تعامل  حداقل  و  بینند  می   را  همدیگر 
عدم  این  ندارد.  خبر  همسایه  از  همسایه  اصطالح  به 
مسائل،  از  محلی  ها  هم  درک  و  شناخت  مانع  تعامل 
هویت  و  است  یکدیگر  های  توانمندی  و  ها  نیازمندی 

 یابی اجتماعی افراد به درستی تحقق نمی  یابد. 
تغییرات  دلیل  به   معاصر  جوامع  شهری  محالت  در   
کالبدی، اقتصادی و تکنولوژیک، شبکه روابط اجتماعی 
و الگوی اعتماد عمومی تغییر می کند و مناسبات میان 
برای  بستری  واقع،  در  می خورد.  هم  به  شهروندان 
می تواند  وضعیت  همین  اما  می شود،  فراهم  تحول 
و  گروهی  همبستگی  و  تعلق  احساس  باشد.  آسیب زا 
و  یابد  می   کاهش  محله  ای  ها  هم  به  اعتماد  حس 
اجتماعی  مشارکت  میزان  نتیجه  در  و  اجتماعی  امنیت 

کاهش می یابد. 
 امروزه در مدیریت شهری جدید،  بویژه در کالن شهرها 

رویکرد جدیدی مطرح شده و آن رویکرد محله محوری 
تقویت  و  توسعه  مدد  به  محوری  محله  رویکرد  است. 
و  تعلق  حس  احیای  پی  در  ای،  محله   های  تشکل  
به محالت  نگاه سنتی  به  بازگشت  و  مسئولیت  پذیری 
توسعه  مدرن  تحوالت  و  تغییر  پذیرش  کنار  در  شهری 

شهری است. 

اهمیت تشکل های محله ای در پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی

تقویت محله می  تواند به ساکنان آن، در دسترسی آسانتر 
به خدمات شهری، توزیع عادالنه امکانات و فرصت ها، 
جلب مشارکت مردم در تعیین اولویت ها و نیازسنجی  های 
محلی و ارتقاء جایگاه فرهنگی و اجتماعی محله کمک 
شایان توجهی نماید. به همین منظور نیز محله محوری 
اجتماعی  تقویت فرهنگ محله  ای می  تواند مسائل  در 
را مسالمت آمیز و مبتنی بر نگاه اجتماعی حل و فصل 
نماید. حتی عامل مهمی در پیشگیری از ناهنجاری های 
اجتماعات محلی و  اجتماعی محسوب می شود. تقویت 
تشکیل گروه  های اجتماعی عامل مهمی در برآورده شدن 
افزایش  زمینه  رو  این  از  است.  محله  اجتماعی  نیازهای 
رضایت مندی مردم از محل سکونت ارتقاء می یابد. این 
مهم می تواند زمینه را برای همبستگی اجتماعی فراهم و 
با افزایش رضایت مندی از محله سکونت، تعلق اجتماعی 

نسبت به محله تقویت شود.

 تأثیر اجتماعی توسعه محله  ای بر آسیب  
های اجتماعی

جامعه شناسی  انجمن  رئیس  قانعیراد  امین  محمد  دکتر   
ایران گفت: بستر واقعی رخداد جرایم و آسیب  ها  درون 
خانواده یا در محله  ها و مدارس است. یکی از اصلی ترین 
است.  همبستگی  فقدان  در  اجتماعی  جرایم  ریشه  های 
آدم ها موقعی دچار انحرافات اجتماعی می شوند که در یک 
گروه اجتماعی همبسته نباشد. تا وقتی نوجوان یا جوان 
یکپارچگی خانوادگی دارد و در محله و جمع همسایگان 

مشارکت فعال دارد، علیه آنها کاری نمی کند و سعی می-
کند با آن بستر فرهنگی، خانوادگی و ... ارتباطش را حفظ 
کند. مشکالت جدی که االن در جامعه داریم ریشه  اش 
در نبود انسجام است. اینکه جوان  ها چرا دچار رفتارهای 
آسیب گونه یا آسیب زا شده  اند باید در همین قطع ارتباط  شود. 
از منظرجامعه شناختی با تقویت روابط اجتماعی می توانیم 
میزان سازگاری نسل جوان با فرهنگ جامعه را افزایش 
دهیم. همان طور که الزمه  ی آدم ها گاه تأمل در نفس و 
خلوت عارفانه است، کار گروهی کردن و باهم بودن هم 
نیاز دیگری از زندگی بشری است. این دو بعد را باید با هم 
ببینیم و بستر واقعی که می تواند فرهنگ مدنی و آموزش 
مدنی را گسترش بدهد در همین بستر مناسبات اجتماعی 

ایجاد میشود. 
 هویت محله  ای زمینه مناسبی برای ارتقای وابستگی، 
تعهد و مشارکت افراد در محله است و می  تواند با تقویت 
نظارت  و  کنترل  احساس  مشارکت،  و  تعهد  وابستگی، 
اجتماعی را در محله باال ببرد و مانع گرایش به رفتارهای 

نابهنجار در سطح محله شود.

سرای محله بستری برای جلب مشارکت 
اجتماعی در محالت

تقویت و ترویج مشارکت  از مهم ترین بسترهای   یکی 
محله  های  حوزه  در  شهروندان  پذیری  مسئولیت   و 
شهری،  سرای محله است. سرای محله  ها در چارچوب 
شورای اجتماعی محالت با استفاده از امکانات فیزیکی 
گرایی  محله   مدیریت  جهت  در  محلی  کارشناسی  و 
فعالیت می  کنند. در چارچوب فعالیت سراهای محله بر 
اجتماعی  های  مشارکت  ساماندهی  دستورالعمل  اساس 
های  کارگروه  محله  هر  در  تهران   شهر  محالت  در 
تخصصی- مردمی از بین افراد صاحب صالحیت تشکیل 

می  شود که در حوزه  های ذیل فعالیت می  کنند: 
   کارگروه اجتماعی، آموزشی و توانمندسازی، کارگروه 
هنری،  و  فرهنگی  کارگروه  زیست،  محیط  و  سالمت 
و  ورزشی  کارگروه  ایمنی؛  و  بحران  مدیریت  کارگروه 

اوقات فراغت و کارگروه امور خدماتی و رفاهی.
  

 راهکارهای گسترش همکاری مردم با 
سراهای محله

با برگزاری کالس  های  افزایش آگاهی شهروندان:   - 
آموزش شهروندی، پخش کلیپ  های آموزشی در پارک 
ها، تیزرهای تبلیغاتی و ... می  توان این آگاهی را افزایش 

داد و شهروندان را با وظایف خود آشنا کرد.
از  محله  افراد  اجتماعی  همبستگی  و  عالقه  افزایش   -  
طریق: تشویق شهروندان به شرکت در هم  اندیشی  ها و 
جلسات تصمیم  گیری محلی، شناسایی افراد نخبه و یا افراد 
زحمت کش محل و استفاده از تجربیات کاری آنها،  برگزاری 

مسابقات و اجرای برنامه  های فرهنگی و اجتماعی.
مسائل  مردم  تا  شورایاری:  و  مردم  ارتباط  تعمیق   -  
محله  مدیر  و  شورایاری  با  را  خود  مشکالت  و  محلی 

مطرح و از آن طریق پیگیری کنند.

رسانه چگونه می  تواند به این موضوع 
بپردازد؟

    - تبلیغات موثر سرای محله  ها در رسانه ملی تا مردم 
هرچه بیشتر با این محل امن اجتماعی ارتباط پیدا کنند.

در  کنندگان  مشارکت  و  مدیران  تشویق  و  معرفی   -  
برنامه های محالت نمونه

اقداماتی که در چارچوب مدیریت محله  ای   - معرفی 
از طریق سرای محله  ها و شورایاری  ها در حوزه  های 
کارشناسی،  های  مشاوره   فرهنگی،   آموزشی،  مختلف 
افزایش  فراغت،  اوقات  افزایی ،  مهارت  و  کارآفرینی 
و  شده  انجام  و...  محله  مردم  اجتماعی  همبستگی 

نمودهای ملموس آن. 
 - بررسی انتقادی فعالیت تشکل  های محله  ای و تبیین 

موانع و مشکالت آنها از نگاه مدیران و اهالی محل.

سخن آخر
  سراهای محله به عنوان »خانه تولیدکننده مشارکت و 
تعامالت چهره به چهره« می تواند مرکز آشنایی برای 
اهالی محله باشد و از سوی دیگر با روش های پیشگیری 
و  برگزاری کالس ها  قالب  در  آموزش  از جمله  از جرم 
کارگاه های آموزشی و غیره مشکالت روزمره را از طریق 
در  و  سپرده  نقد  بوته  به  گفت  وگو،  و  مشارکت  تولید 

راستای حل آنها، راهکار ارائه نماید. 
 توسعه فرهنگی اجتماعی شهرها و به ویژه کالن شهرها جز 
از طریق جلب مشارکت شهروندان در سه بعد تصمیم گیری 
برنامه ریزی و اجرا با رویکرد محله محور به درستی تحقق 
نمی  یابد. سرای محله  ها به عنوان بستری برای گسترش 
کالن  مدیریت  بین  ای  واسطه   و  شهروندان  مشارکت 
شهری و شهروندان عمل می  کند و مدیریت شهری را 
به شیوه ه ای از پایین به باال و با صرف هزینه  ای کمتر و 

بازدهی و کارآمدی بیشتر امکان پذیر می کند. 
عمل  استقالل،  افزایش  با  توانند  می   محله   سراهای   
نظارت  تصمیم  گیری ها؛  در  محله  سرای  مسئوالن 
مستمر و مؤثر نیروی انتظامی و شهرداری برای تضمین 
محله،  سرای  های  طرح  در  آسایش  و  امنیت  افزایش 
اطالع  محله،  سرای  نزدیکی  در  ترافیکی  تمهیدات 
تسهیالت  و  خدمات  ها،  فعالیت   برنامه  ها،  از  رسانی 
سرای محله و تشویق اهالی به همکاری و مشارکت در 
آنها،   همکاری و مشارکت مستمر و مؤثر در برنامه  های 
آموزشی متاسب با نیاز اهالی محل، برگزاری کالس ها و 
کارگاه  های آموزشی و سخنرانی و... در حوزه پیشگیری 
سطح  در  امنیت  افزایش  راهکارهای  ارایه  و  جرایم  از 
موانع  رفع  و  شناخت  میان  دراین  نماید.  فعالیت  محله 
با  شهروندان  تعامل  تحقق  و  مالی  اداری،  بوروکراسی 

سراها از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.

تهیه کننده:نوید احمدپور

اهمیت تشکل های محله ای در پیشگیری از آسیب های اجتماعی  
مصاحبه پژوهشی:

ساخت النه پرنده با 
مواد بازیافتی

ساخت باغچه و گلدان های 
خانگی با مواد بازیافتی
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محیط زیست  شهری

تونل های درختی شگفت انگیز در سراسر جهان
در  است.  سبز  درختان  و  رنگارنگ  های  شکوفه  فصل  بهار 
یا  از جهان که هستید، درختان سبز شده  این فصل هر کجا 
مقاله می خواهیم هشت  این  را خواهید دید. در  داده  شکوفه 
تا از تونلهای درختی را که می توانید در بهار به آنها سر بزنید 

معرفی کنیم. چشمان خود را میهمان رنگ ها کنید.

 سایت تاریخی Wormslose، ساوانا، گرجستان
در  تاریخی  سایت  این 
شهر  مرکز  کیلومتر   20
تونل  این  دارد.  قرار  ساوانا 
و  بلوط  زنده  درختان  با 
اسپانیایی  های  درختچه 
که  زمانی  در  گیاهان  )این 
است(  شده  کشور  این  وارد  بوده  اسپانیا  مستعمره  گرجستان 
تزیین شده است. شما می توانید قبل از پیاده روی یک راهنمای 
گردشگری آشنا به محیط استخدام کنید یا خود وارد تونل شده 
و زیر درختان قدم بزنید. طبیعت را دنبال کنید و همچنین به 
 Tabby قبرستان تاریخی نزدیک تونل و همینطور ویرانه های

نیز سر بزنید. 

شهر جاکاراندا )Jacaranda(، پرتوریا 
)Pretoria(، آفریقای جنوبی

دقیقا در شمال ژوهانسبورگ 
جنوبی(  آفریقای  )پایتخت 
داشتن  خاطره  به  پرتوریا 
جاکاراندا  درخت  هزاران 
از  یکی  است.  معروف 
بهترین زمان ها برای بازدید 
به طور  این ماه  باشد. درختان در  اکتبر می  این درختان ماه  از 
البته تونل های درختی در خیابان های  اند.  کامل شکوفه داده 
بوسمن )Bosman(  و کیلیرز )Cilliers( و همچنین محله های 

Arcadia، Sunnyside و Brooklyn فوق العاده ای دارند.

 حصار تاریک )The Dark Hedges(، بالمونی 
)Ballymoney(، ایرلند شمالی

  تنه های پیچیده ای این 
مهمترین  از  یکی  درختان 
گردشگری  های  جاذبه 
و  آفتاب  طلوع  در  است. 
توانید  می  آفتاب  غروب 
بهترین صحنه ها را در این 
اگر تمایل دارید که روزهای بیشتری در  مکان مشاهده کنید. 
این تونل قدم بزنید در هتل Hedges که در فاصله کوتاهی از 

این تونل قرار دارد؛ اقامت بگیرید.

تونل عشق )Tunnel Of Love(، Klevan، اکراین
این تونل در انتهای یک راه 
 Kleban آهن صنعتی بین
که  شده،  واقع   Orzhiv و 
 green( سبز  دروازه  به 
است.  معروف   )archway
بهار و تابستان تمام درختان 
تونل سبز است اما پاییز در تونل می توانید با عشق خود بهترین 
خاطره ها را رقم بزنید. در پاییز برگهای درختان رنگ ها پاییز 
را  ای  العاده  فوق  ریزن و صحنه  آهن می  راه  بر روی  و  دارند 

می سازند.
 

رودخانه مگورو )Meguro(، توکیو، ژاپن
 در ساکورا )Sakura(،  یا 
فصل شکوفه های گیالس، 
سراسر ژاپن به رنگ صورتی 
یا بنفش در می آید. در این 
ژاپن  جای  هر  در  فصل 
تونلی از درختان گیالس که 
شکوفه های صورتی و بنفش کم رنگ دارد را مشاهده خواهید 
کرد. اما  یکی از پر زروق و برق ترین این تونل ها کانال مگورو 
می باشد. هنگام غروب آفتاب حتما به این کانال سر بزنید. در این 
زمان از روز رودخانه با شکوفه های صورتی و سفید برق می زند، 
انگار به یک عکس خیره شده اید. در کنار رودخانه شما می توانید 

مغازه ها و کیوسکهای فروش صنایع دستی را مشاهده کنید.
 

،)Regent( مسیر پیاده روی در پارک رجنت
 لندن، انگلستان

در  روی  پیاده  مسیر  این   
با درختان  پارک رجنت که 
بلند پوشیده شده، هر زمان 
تماشایی  و  زیبا  سال  از 
هستند، اما در پاییز به طرز 
العاده  فوق  و  زیبا  عجیبی 
عمیق  های  نفس  و  بایستید  سبز  درختان  زیر  بهار  در  هست. 
بکشید و هوای تازه وارد ریه های خود کنید. در این تونل می 

توانید از بهار لذت ببرید.

تونل درختان سرو، Point Reyes، کالیفرنیا
تونل درختان سرو مونتری 
مربوط   )Monterey(
 Point ملی  نقاشی  به 
 )1930 )دهه   Reyes
است. اگر غروب آفتاب در 
این تونل باشید، می توانید 
شاخه  کنار  از  که  را  خورشید  رنگ  نارنجی  قرمزو  های  اشعه 
های درختان خودنمایی می کنند را مشاهده کنید و این صحنه 
شمال  در  درختی  تونل  این  کنید.  ثبت  خود  خاطره  در  را  ها 

سان فرانسیسکو می باشد.

پارک گل Ashikaga، توچی گی )Tochigi(، ژاپن
 Ashikaga گل  پارک  در 
پیکر  غول  درخت  ژاپن،  در 
حالت  زیباترین  به  ویستریا 
کند.  می  خودنمایی  ممکن 
می  و  آوریل  در  درخت  این 
با گل های بنفش خود چشم هر بیننده را می نوازد. این پارک 
همچنین در سالیان متمادی است که  پر از شکوفه های خیره کننده 

ی گلهای مانند الله، نیلوفرهای آبی گرمسیری و ادریس است.

تازه های محیط زیست

خبر

تالش های اسپانیا برای کاهش پسماندهای پالستیکی
وزارت زراعت و محیط زیست اسپانیا پس از نشست هفتگی هیات دولت 
اسپانیا  فروشگاه های  جاری  سال  جوالی  یکم  از  کرد  اعالم  کشور  این 
به  شده  ارائه  پالستیکی  کیسه های  بابت  هستند  موظف  قانون  طبق 

مشتریان از آنان هزینه دریافت کنند.
این حکم سلطنتی که در نشست هفتگی هیات دولت  ایسنا،  از   نقل  به 
به  فروشگاه ها  پالستیکی  کیسه های  تمامی  بر  رسید  تصویب  به  اسپانیا 
استفاده  میوه  خرید  برای  که  کوچک  پالستیکی  کیسه های  استثنای 
 2021 سال  تا  کوچک  پالستیکی  کیسه های  می شود.  اعمال  می شود 

به طور کلی ممنوع خواهد شد.
باید  پالستیکی  کیسه های  تمام   2020 ژانویه  اول  از  حکم  این  طبق    
حداقل از ۵0 درصد پالستیک  قابل بازیافت تشکیل شده باشد و استفاده 
از کیسه های اُکسا پالستیک به دلیل تاثیرات آنها بر محیط زیست ممنوع 

می شود.
  وزارت زارعت و محیط زیست اسپانیا  این اقدام را اولین گام در جهت 
آگاهی مصرف  افزایش  و  از پسماندهای پالستیکی  رهایی محیط زیست 

کنندگان به نیاز به کاهش استفاده از کیسه های پالستیکی دانست.
  بنا بر این گزارش ، اسپانیا به منظور توقف تخلیه زباله های پالستیکی 
افزایش سطح  پالستیکی،  پسماندهای  تولید  کاهش  به  زیست  در محیط 
تولید پالستیک  های  افزایش  و  از پالستیک ها  استفاده مجدد  و  بازیافت 
تمامی  در  آن ها  از  استفاده  شدن  بیشتر  منظور  به  کیفیت  با  بازیافتی 

بخش های تولیدی روی آورده است.

ایران یکی از ۱۰ کشور نخست دنیا در
 مصرف پالستیک است

رهاسازی پالستیک های استفاده شده، تهدیدی بزرگ برای محیط زیست 
و گونه های جانوری و حیوانی منطقه است.

به نقل از  ایسنا، بشر امروز در تقابل با بزرگترین و بی سابقه ترین آلودگِی 
زباله های پالستیکی در تاریخ است. در پنجاه سال گذشته، تولید و مصرف 
تحلیلگران  گزارش  طبق  داشته،  چشمگیری  افزایش  پالستیک  جهانی 
به   201۵ سال  پایان  تا  شیمیایی  محصول  این  مصرف  جهانی،  صنعت 

29۷.۵ میلیون تن رسیده است.
ایران یکی از 10 کشور نخست دنیا در زمینه مصرف پالستیک است. بر 
اساس آمار موجود، میزان پالستیک تولیدی در ایران بیش از 1۷ هزار تن 
در سال تخمین زده شده که این رقم معادل حدود ۵0 تن در روز است. 
وارد  را  پالستیکی  نایلون   3 روزانه  متوسط  طور  به  تهرانی  شهروند  هر 
از یک  بیش  باعث مرگ  پالستیک  بقایای  زیست می کند.  چرخه محیط 
میلیون پرنده در سال و همچنین مرگ بیش از صدهزار پستاندار می شوند.

در  پالستیکی  مواد  و  پالستیک  اصولی  غیر  رهاسازی  بر  عالوه  امروزه 
حاشیه شهر و جاده های کشور، کشاورزی  به شیوه کشت زیر پالستیکی 

و جالیزی نیز عامل اصلی تهدید کننده ی محیط زیست است.
و  خربزه  هندوانه،  شامل  می شوند،  کشت  روش  این  به  که  محصوالتی 
استفاده  آب،  منابع  مدیریت   ، کردن محصوالت  پیش رس  است،  طالبی 
بهینه از آب و مدیریت عوامل خسارت زا از مهم ترین مزیت های کشت 
محصوالت  برداشت  زمان  خرداد  اواسط  که  است،  محصوالت  نوع  این 
بیشترین  سمنان  و  سرخه   ، گرمسار  سمنان،  استان  در  و  است  جالیزی 

مناطق کشت محصوالت جالیزی هستند.
در  ها  پالستیک  کشت،  نوع  این  در  محصول  برداشت  از  بعد  اغلب 
زمین های کشاورزی رها می شوند، رهاسازی پالستیک های استفاده شده 
برای این نوع کشت در کشاورزی، تهدیدی بزرگ برای محیط زیست و 

گونه های جانوری و حیوانی منطقه است.
 ۵00 الی   100 )حدود  بسیار طوالنی  دوره  از یک  پالستیک پس  تجزیه 
بازار  در  پالستیک  شده اند  سبب  که  ویژگی هایی  شود.  می  آغاز  سال( 
آالینده ای  به  را  آن  که  هستند  همان هایی  باشد  مهم  حد  این  تا  جهانی 

فراگیر تبدیل کرده اند: دوام و مقاومت در برابر تجزیه!

احیای تاالب ها برای کنترل گرد و غبار در اولویت است

قرار  دولت  ویژه  کار  دستور  در  آن ها  احیای  برای  تاالب ها  حق آبه  تامین 
گرفته است.

 معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به لزوم ساماندهی 
وضعیت تاالب های کشور گفت: تامین حق آبه تاالب ها برای احیای آن ها در 
دستور کار ویژه دولت قرار گرفته است تا از تولید گرد و غبار محلی در مناطق 

مختلف کشور جلوگیری شود.
ظهرابی  حمید   ،  )IENA( ایران  زیست  محیط  خبری  سایت  از  نقل  به 
امسال  گفت:  مهاباد  برازان  کانی  بین المللی  تاالب  از  بازدید  حاشیه  در 
با تاکید رییس جمهوری مبنی بر حفظ و احیای تاالب ها، حق آبه آن ها 
تامین می شود. بسیاری از تاالب های کشور در انتهای حوضه های آبخیز 
تعدی  تاالب ها  آبه  حق  به  باالدستی  بهره برداران  برخی  و  دارد  قرار 

می کنند.
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در خصوص 
نقش مهم تاالب ها در اکوتوریسم گفت: در سایه مدیریت جامع زیست محیطی 
از تاالب ها و سرمایه گذاری ادارات میراث فرهنگی می توان از ظرفیت های 

گردشگری تاالب ها استفاده کرد و موجب توسعه اقتصادی منطقه شد.
ظهرابی با اشاره به ضرورت حفظ تنوع زیستی تاالب ها اظهارکرد: 9 برنامه 
مدیریتی برای حفظ تنوع گونه های پرندگان و جلوگیری از انقراض آن ها با 

مشارکت های مردمی آماده شده است.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب تاالب کانی برازان مهاباد در زمان حاضر،گفت: 
کمبود آب در انتهای تابستان و آلودگی منابع تغذیه کننده آب تاالب مهمترین 

تهدیدهای این تاالب به شمار می رود.

به آلودگی های پالستیکی پایان دهیم 
دوم اردیبهشت ماه را روز جهانی زمین نامیده اند 
تا به ما یادآوری کند که زمین و بوم سازگان های 
آن، حیات را برای بشر و سایر زیستمندان ممکن 

می سازد.
مناطق  و  از کشورها  تعدادی  در  زمین،  سیاره ی  
جهان مادر نامیده می شود که نشانگر اهمیت آن 
و وابستگی متقابل  انسان ها و سایر زیستمندان 
به هم و به سیاره ای است که همه ی ما در آن 

زندگی می کنیم.
منظور  به  متحد،  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
دستیابی به تعادل درست میان نیازهای اقتصادی، 
اجتماعی و محیط زیستی نسل های حال و آینده 
و ترویج هماهنگی انسان با طبیعت و زمین، در 
به  را  آوریل   22 روز  گرفت  تصمیم  سال 2009 
کند.  تعیین  زمین،  مادر  المللی  بین  روز  عنوان 
این مناسبت مهم همه ساله در سراسر جهان، در 
حمایت از محیط زیست و افزایش سطح آگاهی 
برای حفاظت از آن و مراقبت از سیاره ی زمین، 

جشن گرفته می شود.
طریق  از  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
بین  سازمان های  همه ی  از  نامگذاری،  این 
مدنی،  جامعه ی  ناحیه ای،  و  منطقه ای  المللی، 
سازمان های غیردولتی و همه ی ذی نفعان مرتبط 
افزایش  به  تمایل  صورت  در  تا  می کند  دعوت 
جهانی  روز  درباره ی  عمومی  آگاهی های  سطح 

زمین، اقدام کنند.
خانه ی  درآن،  موجود  سازگان های  بوم  و  زمین 

سو،  یک  از  زمین  از  حفاظت  منظور  به  ماست. 
و تامین نیازهای نسل امروز و فردا از دیگر سو، 
زمین  و  طبیعت  با  انسان  هماهنگی  از  ناگزیر 
هستیم. روز جهانی زمین می خواهد به ما یادآوری 
را  حیات  آن،  سازگان های  بوم  و  زمین  که  کند 
می سازد.  ممکن  زیستمندان  سایر  و  بشر  برای 
بردن  باال  برای  فرصتی  روز،   این  نامگذاری 
سطح آگاهی عمومی در سراسر جهان، نسبت به 
چالش هایی است که سیاره ی ما هم اکنون، برای 
تامین رفاه و آسایش انسان ها با آن روبروست. ما 
تا یادمان نرود که  روز زمین را جشن می گیریم 

زندگی و تغذیه ی ما، به این سیاره وابسته است.
سریع  تخریب  و  طبیعی  منابع  بردن  بین  از   
محیط زیست، نتیجه ی الگوهای نادرست مصرف 
پیامدهای  به  منجر  که  است  ناپایدار  تولیدات  و 
عمومی  رفاه  و  سالمت  زمین،  برای  نامطلوب 
بشر شده است. شواهد علمی نشان داده است که 
شیوه ی زندگی فعلی ما )به ویژه الگوهای مصرف 
بر تحمل تاب آوری زمین  به شدت  تولیدمان(  و 

تاثیر گذاشته است.
از دست دادن تنوع زیستی، بیابان زایی، تغییرات 
آب و هوایی، گرمایش زمین و اختالل در برخی 
نادیده  هزینه های  جمله  از  طبیعی،  دوره های  از 
و  طبیعت  برای  حیات  تجدید  فرصت  گرفتن 
تحقیقات  است.  آن  بوم سازگان های  یکپارچگی 
انقالب  زمان  از  که  می دهد  نشان  اخیر  علمی 
محسوب  کاال  یک  عنوان  به  طبیعت  صنعتی، 

شده که فقط به نفع مردم و برای رفع نیازهای 
و  است  کرده  عمل  رشد  به  رو  جمعیت  اساسی 
مشکالت محیط زیستِی بوجود آمده را تا کنون، 
با استفاده از تکنولوژی حل کرده است. اما باید به 
یک نکته ی مهم توجه کنیم و آن این است که 
منابع این سیاره محدود بوده و بهره برداری های 
نیست.  پذیر  امکان  دیگر  منابع،  این  از  گذشته 
تولید،  برای  پایدارتر  مدل  یک  نیازمند  بنابراین 

مصرف و به طور کلی برای اقتصاد هستیم.
یک  ایجاد  به  نیاز  جدید،  دنیای  یک  ایجاد 
دارد.  زمین  و  انسان  میان  جدید  رابطه ی 
که  می کند  یادآوری  ما  به  شمسی  منظومه ی 
ندارد،  قرار  جهان  مرکز  در  زمین  که  همانطور 
ما انسان ها نیز مرکز زمین نیستیم. ما همراه با 
در شبکه ی  زمین،  در سیاره ی  زیستمندان  بقیه 

بزرگتر مشترکی زندگی می کنیم.
با  ملل  سازمان  عمومی  مجمع   ،2009 سال  از   
طبیعت،  با  هماهنگی  مورد  در  قطعنامه   9 اتخاذ 
تعریف این رابطه ی تازه را براساس یک رابطه ی 
غیرانسان محور با طبیعت، آغاز کرده است. این 
مورد  در  مختلف  دیدگاه های  حاوی  قطعنامه ها، 
ساختن یک پارادایم جدید و غیر انسان محورانه 
است که در آن، اساس و پایه ی اقدامات درست یا 
غلط در مورد محیط زیست، تنها بر منافع انسان 
متن  در  راستا،  این  در  گام  یک  نیست.  متکی 
سند کنفرانس سازمان ملل متحد برای توسعه ی 
عنوان  با  در سال 2012،  ریو20  یا همان  پایدار 

»آینده ای که ما می خواهیم« دوباره تأیید شد:
»ما می دانیم که سیاره ی زمین و اکوسیستم های 
آن خانه ی ما است و تعدادی از کشورها و مناطق 
مادر زمین را به عنوان یک نشان رایج پذیرفته 
اند و ما به این نکته توجه داریم که آنها، حقوق 
رسمیت  به  پایدار،  توسعه  زمینه ی  در  را  طبیعت 

می شناسند.«
برای  عملی  و  واضح  اقدامات  شامل  سند،  این 
اجرای توسعه ی پایدار در جهان است و 1۷ هدف 

را دنبال می کند:
غذایی،  گرسنگی وامنیت  فقر،   :۶-1 اهداف 
و  جنسیتی  برابری  تحصیالت،  سالمتی، 

توانمندسازی زنان، آب و فاضالب.
اهداف ۷-12: انرژی، رشد اقتصادی، زیرساخت، 
صنعتی سازی، نابرابری، شهرها، مصرف و تولید 

پایدار.
اهداف 13-1۷: تغییرآب و هوا، اقیانوس ها، تنوع 
و  عدالت  صلح،  بیابان زایی،  جنگل ها،  زیستی، 

نهادهای قوی در مشارکت.
ملل  سازمان  عمومی  مجمع   ،200۵ سال  در 
جهانی  سال  عنوان  به  را   200۸ سال  متحد، 
سیاره ی زمین اعالم کرد و معتقد بود که آموزش 
عمومی  آگاهی های  سطح  افزایش  و  جوامع 
و  طبیعی  منابع  به  دستیابی  در  زمین،  درباره ی 
زیرساخت های  آنها،  از  خردمندانه   بهره برداری 
را،  پایدار  توسعه ی  تحقق  برای  ضروری  علمی 

برای بشریت فراهم می کند.

طبیعت  و  زیست  محیط  آموزش  انجمن   
حوزه  این  فعال  انجمنهای  از  یکی  مریلند، 

اطالعات سبز را چنین تعریف می کند:
 سواد زیست محیطی دانش و درک موقعیت و 
مسایل  و  زمین  کره  در  زیست  محیط  وضعیت 
موثر برآن، به ویژه مسایل مرتبط با هوا،  اقلیم، 

زمین، غذا، انرژی، آب و زیست بوم ها است.
از  درست  درک  و  دانش  محیطی  زیست  سواد   
تاثیر جوامع بر محیط طبیعی است )برای نمونه: 
منابع  مصرف  نرخ  جوامع،  توسعه  جمعیت،  رشد 

و غیره(
 بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل زیست محیطی، 
و بررسیهای دقیق برای یافتن راه حل های موثر

با  برخورد  در  جمعی  و  فردی  های  اقدام   
نمونه: مشارکت  )برای  چالشهای محیط زیستی 
در اقدام های جهانی، طراحی و پیشنهاد راه حل 
هایی که الهام بخش کارهایی در جهت مسایل 

زیست محیطی باشد(.
محیط  آموزشگران  انجمن  تعریف  اساس  بر   
زیست امریکای شمالی چارچوب زیر برای سواد 

زیست محیطی تعریف شده است:
بصورت  که  است  زیستی کسی  محیط  باسواد   
آگاهانه  تصمیمات  دیگران،  با  و گروهی  فردی 
آماده  و  گیرند؛  می  زیست  محیط  با  رابطه  در 
و  بهبود  جهت  در  تصمیم  این  اساس  بر  اقدام 
زیست  و محیط  و جوامع  افراد  دیگر  رفاه حال 
جهان هستند؛ و در زندگی مدنی مشارکت می 
سواد  و  آگاهی  اساس  که   فرایندهایی  کنند. 
مختلف  درجات  به  هستند  محیطی  زیست 

تقسیم می شوند:   
دانش و درک وسیع از مفاهیم، 
مسایل، و موارد زیست محیطی

 مجموعه ای از تمایالت شناختی و حسی
 مجموعه ای از مهارت ها توانائی های 

شناختی
بکارگیری  برای  مناسب  رفتاری  راهبرد های   
ایجاد  منظور  به  ادراکها  و  ها  دانسته  قبیل  این 
طیف  در  اثربخش  گیری  تصمیم  و  همصدایی 

وسیعی از زمینه های زیست محیطی است.
 مهمترین حوزه هایی که باید یک با سواد محیط 
عبارتند  باشد  داشته  آگاهی  آن  درباره  زیستی 
)اکو  بوم ها  زیست  هوا،  و  آب  و  هوا،  اقلیم  از: 
غذا،  جامعه،  و  زیست  محیط  انرژی،  سیستم(، 
آمایش سرزمین – استفاده موثر و پایدار از زمین

 ما تالش خواهیم کرد که تعاریف این مقوله ها 
را از جمعیتها و پایگاههای محیط زیستی برایتان 
دقیق کنیم که اگر صحبت غذا می شود، منظور 
چیست و اگر صحبت از محیط زیست و جامعه 

می کنیم منظورمان چیست.

اطالعات زیست محیطی چیست؟
داشتن   محیطی  زیست  آموزش  کلی  هدف   
شهروندان باسواد زیست محیطی است. منظور از با 
سواد  زیست محیطی چیست؟  آزمون سواد زیست 
محیطی ظرفیت یک فرد در عمل موفقیت آمیز در 
زندگی روزمره همراه با درک گسترده از  چگونگی 
ارتباط مردم و جوامع با یکدیگر و با سامانه ها و 
نظم  طبیعی است ، و اینکه چگونه باید استفاده 

پایدار داشت. این امر مستلزم آگاهی کافی و اثر 
بخش، دانش، مهارت و نگرش به منظور مشارکت 
در امور زیست محیطی و وارد کردن آن به زندگی 
زندگی  در  زندگی،  شیوه   در  مصرف،  در  روزانه 
حرفه ای، در فعالیتهای مدنی، با ورود به حرکت ها 

و تالش های فردی و دسته  جمعی است.
 منظور از با سواد بودن در گسترده ترین شکل 
این  ما  وقتی  است.  یا خبرگی  دانش  داشتن  آن 
بر  به حوزه محیط زیست می کشانیم،  را  مفهوم 
محیطی  زیست  آموزش  انجمن  تعاریف  اساس 
نکات  شامل  خبرگی  و  دانش  شمالی  امریکای 

زیر می شود:
 درک اینکه زمین به عنوان یک سامانه زیستی 
جوامع  و  ها  انسان  شامل  زندگی  محیط  یک  و 

انسانی درون آن می شود.
و  اصول،  ها،  آرمان  از  درستی  درک  داشتن   
به منظور شرکت در حل  تجربه های شهروندی 

مسائل مرتبط با محیط زیست.
درک  عمل،  برای  توانمندی  و  انگیزه  داشتن   
توانند  می  مردم  کارهایی  چه  اینکه  از  درستی 

انجام دهند که تغییری ایجاد شود.
مشارکت  مساله،   حل  درک،  خالصه:  بطور  و   

مدنی و عمل.
 گسترش سواد زیست محیطی شامل فعالیت هایی 
مانند بردن کودکان مدرسه به یک پیاده روی در 
و طبیعت دوست  با یک طبیعت شناس  طبیعت 
یا شرکت کردن همراه  خانواده و حضور در یک 
ممکن  همچنین  است.  محلی  درختکاری  جشن 
است شامل راه اندازی کارهای مشترک درمحل 
و اشتراک در وسایل و منابع موجود در خانه های 
همه همسایگان باشد. به اشتراک گذاری وسایل 
نگهداشتن  مناسب  به  خوبی  کمک  محل  در 

مصرف خواهد کرد.
و  محله  اعضای  دربرگیرنده  اطالعاتی  سواد   
مشارکت آنها در سخنرانیها در همایشهای محلی 
محل  در  را  پایدار  های  شیوه  کسانیکه   است؛ 
و  می دهند؛  ارتقاء  و  می کنند  معرفی  خود  کار 
دانشجویانی که پرو ژه های خدمات محیط زیستی 
طراحی می کنند. شاید تبلیغ استفاده از دوچرخه،  یا 
مصرف کمتر آب باشد همینطور برنامه هایی جهت 
بازیافت و یا مصرف کمتر انرژی در ساختمان ها.  

 
زنان مدیران منابع زیست محیطی

طبق یک گفته ی قدیمی: »زنان نیمی از آسمان 
را تسخیر کرده اند!« زنان در کشورهای در حال 

توسعه، سهمی را که در حمایت از زمین و آسمان 
ها  نسل  آنان طی  به خوبی می شناسند.  دارند، 
به علت مسئولیتی که در قبال مهم ترین وظیفه 
داشته  خانواده  افراد  از  یعنی حمایت  زندگی،  ی 
از دانش زیست محیطی  اند، ذخیره ی عظیمی 

اندوخته اند.
و  اجتماع  در  منابع  مدیران  ترین  مهم  زنان،   
زیست  حساس  منابع  مدیریت  فعال  کانون 
هنوز  جوامع،  از  بسیاری  در  هستند.  محیطی 
کار  اهمیت  و  بالقوه  نیروی  نیازها،  ها،  نقش 
اثر  بر  چنین  هم  است.  نشده  شناخته  زنان، 
حق  اعتبار،  پرورش،  و  آموزش  قانون  فقدان 
هنگام  به  اغلب  زنان  سیاسی،  نفوذ  و  مالکیت 
مهارت  به  یابی  دست  و  آوری  فن  آموزش، 
ضمن،  در  شوند.  می  گرفته  نادیده  فنی،  های 
بوم  مناطق  در  ویژه  به  محیطی،  زیست  افت 
را  آنان  های  مشکل  پذیر،  آسیب  شناختِی 
هرچند  دلیل،  همین  به  است.  کرده  تر  افزون 
زنان همواره در حفظ محیط زیست کوشیده اند، 
این بی توجهی اجتماعی و نقش خالق زنان در 
شبکه ی نیروهای اجتماعی و فرهنگی، مانع آن 
شده است که موقعیت مطلوبی برای شکوفایی 
نیروها و استعدادهای این گروه از جمعیت پدید 
بر  زیست  محیط  تخریب  آثار  رو،  این  از  آید؛ 
زنان و اثر زنان بر محیط، با اثر و تأثر مردان در 
به  و  داشته  فرق  حیاتی،  های  اکوسیستم  برابر 
این تفاوت توجه نشده است. در زمینه ی نقش 
گوناگونی  های  نظریه  زیست،  محیط  در  زنان 
»برتری  ی  نظریه  پیروان  است.  شده  مطرح 
به  زنان  معتقدند  زیست«  در حفظ محیط  زنان 
دلیل زن بودن، بهتر از مردان از محیط زیست 
خود محافظت می کنند؛ اما گروه دیگری که با 
این نظریه موافق نیستند، می گویند که زنان نه 
به دلیل زن بودن، بلکه به علت تجربه هایی که 
در زمینه ی استفاده از منابع طبیعی و مدیریت 
آن دارند، بیش از مردان در حفظ محیط زیست، 
طرح  با  دیگری  کسان  کنند.  می  ایفا  نقش 
مردان  و  زنان  که  گویند  می  جنسیت،  بحث 
ها  نقش  دارای  خود  اجتماعی  زندگی  مسیر  در 
را  ها  آن  باید  که  هستند  متفاوتی  نیازهای  و 
این  مبنای  بر  را  توسعه  های  برنامه  و  شناخت 
برخی  سرانجام،  کرد.  تنظیم  نیازها  و  ها  نقش 
عالوه  زنان  که  دارند  عقیده  پردازان  نظریه  از 
که  دارند  نیروهایی  خود  موجود،  های  نقش  بر 
هنوز کشف نشده است و از این رو، الزم است 

برنامه ریزان توسعه، برای شکوفایی چنین 
نیروهای بالقوه ای، بستر مناسبی فراهم کنند.

 در طول تاریخ و در سراسر جهان، به نقش ها، 
نگریسته  شایستگی  به  زنان،  نیروهای  و  نیازها 
با  که  هنگامی  دلیل،  همین  به  و  است  نشده 
موضوع حفظ محیط زیست روبه رو می شویم، 
طول  در  که  جهان  جمعیت  از  نیمی  بینیم  می 
تاریخ بیش از نیمی دیگر به طبیعت نزدیک بوده 
اند، به سبب مشکل هایی، چون: فقر، عدم دست 
رغم  به  الزم،  های  آگاهی  و  آموزش  به  یابی 
مؤثر  نقش  اند  نتوانسته  خود،  مانند  بی  نیروی 

خود را در این زمینه ایفا کنند.
 زمانی را که زنان صرف کنارآمدن با پی آمدهای 
ناشی از تخریب می کنند، نمی توانند به فعالیت 
فرزندان  به  کمک  نظیر:  توسعه،  زیربنایی  های 
کسب  خواندن،  مهارت  و  یادگیری  و  رشد  در 
اطالعات درباره ی بهداشت، تجدید قوا پس از 

زایمان و تأمین معاش اختصاص دهند.
مادران  در  محیطی  زیست  فرهنگ  چه  چنان   
را  اکوسیستم  مندی  قانون  زنان،  و  کند  رسوخ 
بشناسند، به خوبی می توانند این میراث معنوی 
فرهنگ  انتقال  کنند.  منتقل  فرزندان خود  به  را 
مناسب زیست محیطی، عالوه بر فطرت و غریزه 
ی شخصی زنان، بستر و ابزاری نیاز دارد که باید 
زِن  یک  زیرا  گیرد؛  قرار  اختیارشان  در  ضرورتًا 
محروم از امکان ها، قادر به انتقال یک فرهنگ 
مناسب نخواهد بود. از طرفی، زنان به دلیل نقش 
تربیت  و  پرورش  و  اداره ی خانه  در  مهمی که 
کودکان دارند، طبعًا فرهنگ مصرف را در خانه، 

بیش از افراد دیگِر خانواده رواج می دهند.
وشوی  شست  خانه،  نظافت  برای  زنان  اگر   
خودرو، تفکیک زباله در مبدأ و استفاده ی مجدد 
ها  ده  و  آلی  کود  تهیه ی  برای  تر  زباله ی  از 
باشند،  داشته  مناسبی  ریزی  برنامه  دیگر،  مورد 
محیطی  زیست  های  مشکل  از  عظیمی  بخش 

حل خواهد شد.

مهم ترین نقش زنان در محیط 
زیست

مصرف  فرهنگ  اصالح  اصلی  عامل  زنان    
هستند؛ و به دلیل نقش مهمی که در مدیریت 
اصالح  ریزان  برنامه  توانند  می  دارند،  خانه 
باشند.  خود  محله ی  و  خانه  در  زیست  محیط 
زنان عامل اصلی انتقال فرهنگ و دانش زیست 
های  نسل  به  معنوی  میراث  انتقال  و  محیطی 
آینده هستند. الزم است این نقش ها در جایگاه 
مصرف  اجتماع،  فعال  اعضای  منابع،  مدیران 
هنگام  در  زیست  محیط  مدافعان  و  کنندگان 
شناخته  زیستی،  تنوع  از  حمایت  های  سیاست 
ای،  منطقه  محلی،  سطح  در  باید  زنان  شود. 
ملی و بین المللی مشارکت کرده و برنامه هایی 
کنوانسیون  به  مربوط  تعهدهای  تا  کنند  تدوین 
را جامه ی عمل  های مختلف زیست محیطی 
برای  هایی  امکان  باید  چنین  هم  بپوشانند. 
سازگاری با تغییرهای اجتماعی، زیست محیطی 
قرار  زنان  اختیار  در  زندگی  معیارهای  حفظ  و 
گیرد تا در آینده بتوانند بزرگ ترین حافظان و 

حامیان محیط زیست و طبیعت باشند.

سواد زیست محیطی چیست؟
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دبیر سرویس :  معصومه محمودی  فرد نام آوران چهره شهر با مشارکت همه ی شهروندان زیبا می شود

 مقام معظم رهبری

  لطفاً پس از معرفي اجمالي خودتان بفرماييد هنرتان را 
از چه سالي شروع کرديد ؟

سونا گشتاسبی دارابی متولد 27 اردیبهشت 1359 در اهواز هستم. نقاشی را از دوران 
کودکی آغاز و تاکنون به صورت مداوم ادامه می دهم. نقاشی هایم از همان ابتدا مورد 
توجه اطرافیان قرار می گرفت، مثال« در سن 4-5 سالگی گوشه ای از حیاط منزل را 
کشیدم که سبب جلب نظر و تعجب همه شد به طوری که همه جای من نشستند تا 

آنجا را همانطور که من دیدم ببینند! 

 چرا و چطور شد که از بين هنرهاي مختلف به نقاشی
 عالقه مند شديد؟

به خاطر همین عالقه در همان سنین کودکی در کالس های نقاشی ثبت نام کردم و 
آموزش های مبتدی و رنگ روغن را در این کالس ها گذراندم. این کالس ها بیشتر 
اما همچنان به کشیدن مستمر تخیالت خودم  از نقاشی می شد!  سبب دلسردی من 
در نقاشی هایم ادامه دادم، روی چوب، گونی، سرامیک و ایجاد بافت و مالت در کنار 
آن ها و به صورت خودجوش به کشیدن کاریکاتورهای موضوعی و چهره روی آوردم 
و در مسابقات مدرسه ای مقام کسب می کردم . با خواندن اتفاقی قصه های ایرانی 
وافسانه های آذربایجان کم کم فضای ذهنی خودم را یافتم و تخیلم را تقویت کردم، به 
طوری که هنگامی که پدرم برگه های چرک نویس را از اداره می آورد، یک طرف آن 
ها سفید بود و من روی آن ها نقاشی کردم و به صورت آرشیو نگه داشتم و از همین 
وسایل فانتزی برای طراحی دکور اتاقم استفاده کردم مثال  کاله حصیری بزرگی که بال 
استفاده بود را نقاشی کردم و به دیوار و باالی سر چوب لباسی آویختم و یا عروسک 
های عجیب مثال  سیاه پوست و یا چشمهای دکمه ای بزرگ و یا با پارجه ی گلدار و یا 

الک پشت به صورت کوسن و بعدا  رو تختی و رومیزی و .....پرداختم .

  نقش خانواده در تكامل هنري شما در چه حدي بوده است؟
خوشبختانه خانواده شامل والدین و بقیه اقوام مشوق اصلی من بودند، هر وقت از فامیل 
کسی به منزل ما می آمد حتما سری به اتاق من می زد که کارهای جدید را ببیند. اما 
بیشتر از همه پدر و مادرم چه از نظر مالی و چه از نظر عاطفی همه جا و در هر موقعیتی 
در هر زمان در کنار من بودند و تشویقم کردند و از هیچ محبت و کار و گذشتی برای من 

دریغ نکردند، و هرچه تاکنون داشته دارم از لطف و محبت ایشان هست .

  نقش هنر نقاشی در جامعه فرهنگی و هنری ديروز و امروز
 را چگونه ارزيابی می کنيد؟

قبال به دالیل مختلف از قبیل جنگ و ..سوژه ها محدود بودند، ولی در شرایط حاضر به 
دلیل گستردگی موضوعات، سوژه ها و پرداخت های مختلفی هست که می توان از زوایای 

مختلف به آن پرداخت. 

  نقش هنر و گرافيک شهری در ارتقاء کيفيت های کالبدی و اجتماعی 
فضاهای عمومی شهری را چگونه می بينيد؟

طراحی های بصری در نقاط مختلف شامل نقاشی های دیواری، مبلمان شهری، المان ها 

و مجسمه های نصب شده در میادین و خیابان ها، تابلوهای راهنمای مسیر و راهنمایی و 
رانندگی و...تاثیر زیادی بر شهروندان دارند. مردم همه روزه در این معابر تردد دارند و تاثیر 
نگاه آنها قطعا بر روحیه شهروندان موثر است. از طرفی باید طراحی ها به گونه ای باشد 
که بین نیازهای مختلف جامعه و در سنین گوناگون قابل پذیرش باشد. نقش و نگارهای 
انتزاعی و رویاگونه برای لحظاتی هم که شده مخاطب را از فضای بی رحم شهر و مشکالت 
دور       می کند، پس  سیما و منظر شهری، به کارگیری رنگ های شاد و آرام در طراحی 
های مختلف در طول مسیرها و معابر شهر می تواند باعث ایجاد انگیزه، روحیه، نشاط و 

انبساط خاطر مردم شود.

 به نظر شما فرهنگ و هنر در ارتقاء کيفی زندگی شهری به چه 
ميزان در فرهنگ شهروندی موثر است؟

ساختار هنر و فرهنگ چنان باهم وابسته و پیوسته هستند که نمی توان آن ها را به 
تفکیک خواند. هنر در معرفی و زیبایی بصری در معماری باستان ما به گونه ای است 
که فرهنگ و زیبایی زندگی آن ها را به راحتی برای ما روایت می کند. به عنوان مثال 
زیباترین پیوستگی هنر و فرهنگ و ایجاد راهنمایی بصری در کوشک های اصفهان 
مانند: چهل ستون، هشت بهشت، .... به عینه به چشم می خورد،  این فضاها با نقاشی 
دیواری مزین شده اند و کاربری های فضاهای معماری را تعریف می کنند و  طراحی 
استفاده شده در مساجد که همواره رشد و تعالی حرکت پیچشی گیاهان به سمت باال 
است یادآور نور و عرفان اسالمی است و یا طراحی های برجسته در کلیساها  چنان 
در گذشته زیبا از این ترکیب استفاده می کردند که گویی، گوی سبقت را از نسل ما و 

آیندگان ربوده اند و هنوز هم ربوده اند.

  نقاشی را در چه سبک هايی انجام می دهيد، آيا تا به حال در 
نمايشگاهی شرکت کرده ايد؟

اولین بار که سبک خودم را باور کردم در دهه 70 بود و در سال 71یا 72 بود که شرکت 
وینزور انگلستان بین 55 کشور دنیا مسابقه ای برگزار کرد و از اهواز من و آقای بدری و 
آقای پیزاد نقاشی های خود را فرستادیم که کار من انتخاب شد و برایم دعوت نامه آمد 
و بعد از آن  با نیروی بیشتری نقاشی می کشیدم. تا سال 84 که کتاب تصویر گران سال 
منتشر شد و من تازه نقاشی های سبک خودم را دیدم! و شروع به رنگ کردن نقاشی 
های مدادی کردم. در همان سال آغاز کارهای حرفه ای من که همکاری با شهرداری  و 
انتشارات یساولی بود شروع شد. بخشی از فعالیت هایم  شامل برگزاری نمایشگاه گروهی 
در اهواز در سال 73، برگزاری نمایشگاه انفرادی در اصفهان در سال 94 و 97، اجرای آثار 
در دیوار شهری اهواز به صورت نقاشی دیواری توسط سازمان زیباسازی شهرداری اهواز، 
شرکت در کارگاه تصویرگری در استان هرمزگان به صورت نماینده استان به همراه دو 
نماینده دیگر، شرکت در نمایشگاه گزیده شوادان به صورت گروهی در خانه مقدم شوشتر 
بود و همچنین انتشار آثارم در مقاطع مختلف نظیر چاپ آثار در کتاب تصویرگران ایران 
سال95،  انتشارات یساولی به صورت کارت تبریک و نیز خریداری اتودهای مدادی و 
چاپ آثار در کتاب گرافیک سال انتشارات بابان در دو سال شرکت در این فراخوان، چاپ 
آثار در کتاب تصویرگران خوزستان و...است و کسب عناوینی نظیر برگزیده در مسابقه 

بین 55 کشور دنیا توسط شرکت وینرور انگلستان و ...است.

تصویر گری را با خواندن قصه ها و افسانه های ایرانی آغاز کردم
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4 کتاب دفاع مقدس در خرمشهر رونمایی شد

 در دوازدهمین گردهمایی فاتحان خرمشهر در مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس خرمشهر از چهار جلد کتاب 
که شامل دو مجموعه شعر و یک مجموعه خاطرات و کتابی با محوریت مناطق عملیاتی است، رونمایی شد.

اثر علی جبار نفر اول از عراق

اثر رومن دیمیتروف بلغارستان

اثر وو مینگ شنگ از تایوان

اثر لین لی جن از تایوان

اثر حسین موالیی فومنی 

اثر جان گوگابریشی نفر دوم از گرجستان اثر هدایت صحرایی نفر سوم از ایران

برخی 
ازآثار 

حجمی ساخته 
شده در نخستین 

سمپوزیوم 
بین المللی 

مجسمه سازی 
اهواز 



و  مدارس  معاونین  و  شهرداران  از  تجلیل  آئین 
اختتامیه هفتمین دوره برگزاری طرح شهردار مدرسه 
با حضور شهردار اهواز در تاالر شهید علی جمالپور 

برگزار شد.
به گزارش سایت شهرداری اهواز ، به همت معاونت 
، اجتماعی و ورزشی شهرداری  وسازمان فرهنگی 
اهواز طی مراسمی با حضور کتانباف شهردار اهواز 
فرهنگی  سازمان  رئیس  و  شهردار  معاون  سراج   ،
شورای  اعضای   ، شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی   ،
اسالمی شهر اهواز ، مدیرانی از بخشهای مختلف 
شهرداری ، مدیرانی از آموزش و پرورش و سازمان 
مدارس  معاونین  و  از شهرداران  و...  آموزی  دانش 
، مسئولین سازمان دانش آموزی نواحی مختلف ، 
رئیس اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان ، 
رئیس سازمان بسیج دانش آموزی استان خوزستان 
و  خوزستان  استان  امین  طرح  مدارس  مسئول   ،
در  که  شهرداری  مختلف  بخشهای  کارشناسان 
مختلف  های  کارگاه  برگزاری  و  طرح  این  اجرای 
به  تشکر  و  تقدیر  داشتند  همکاری  سال  در طول 

عمل آمد.
در این مراسم که با قرائت قرآن و سرود ملی آغاز 
و با اجرای گروه سرود و نمایش همراه بود کتانباف 
شهردار اهواز با حضور در جمع شهرداران مدارس 
ضمن تبریک ایام شعبانیه گفت: انشاا... با آمادگی 
وارد ماه مبارک رمضان شویم و خدا آن چه از خیر و 
خوبی که برای بندگان صالحش در شب قدر ، مقدر 

می کند برای جمع حاضر مقدر فرماید.
مدرسه  شهردار  موضوع  گفت:  ادامه  در  کتانباف 
تمرینی است که نوجوانان بتوانند مسئولیت را تجربه 

کنند و برای آینده تربیت مدرن داشته باشند و اینکه 
مسئولیتی که می پذیرند به روش انتخابات است و به 
برنامه ها پایبند بوده و برای داشتن محیط آموزشی 
بهتر به مدیران مدارس کمک نمایند. اجرای طرح 
شهردار مدرسه کاری است که سالهاست در شهر 
های مختلف کشور انجام می شود و از هفت سال 
کار  این  برای  است.  شده  اجرا  نیز  اهواز  در  پیش 
آئین نامه ها و دستورالعمل هایی هست که انشاا... 

شهرداران مدارس مطالعه دقیق داشته باشند.
درس  بحث کالسهای  در  آنچه  گفت:  وی سپس 
برای ما مهم است یک بعد تربیت و یک بعد آموزش 
است که قطعا مکمل هم هستند. مهم آن است که 
آنچه آموزش می بینیم به آن عمل کنیم. همچنین 
در کنار آموزش تربیت می تواند در رفتار اجتماعی 

ما بسیار موثر باشد.
شهردار اهواز ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه 
به مدیریت مدرسه کمک کنند  شهرداران مدارس 
ارتباط  نیزباید  شهرداری  فرهنگی  حوزه  افزود: 
زیرا  باشد  داشته  مدارس  شهرداران  با  تنگاتنگی 
بسیاری از امورات شهری و شهرداری را می تواند از 

این طریق به درون خانواده ها منتقل کنند.
کتانباف با بیان اینکه در شهر اهواز بیش از 110 
شود  می  زباله  آوری  جمع  صرف  تومان  میلیارد 
گفت: اگر تفکیک پسماند از مبدا انجام شده و زباله 
تولیدی در منزل به صورت خشک و تر جدا شوند 
می توان به کاهش هزینه های شهرداری کمک 
کرد. 30 در صد زباله های تولیدی خشک هستند 
مجددا  تولید  چرخه  در  که  دارند  را  قابلیت  این  و 
استفاده شوند .مابقی که زباله تر هستند هم قابل 

تبدیل به کمپوست می باشند.
وی افزود: ماباید کره زمین را حفظ کنیم . میلیاردها 
وضعیت  این  به  زمین  کره  که  کشیده  طول  سال 
تبدیل شده ولی در 200 سال گذشته به اندازه آن 

میلیاردها سال به آن آسیب رسیده است.
شهردار اهواز در پایان گفت: انشاا... بتوانیم برای 
حفظ وضعیت شهر و بهبود و کیفیت بخشی شهر 
موفقی  و  موثر  کار  و  کنیم  تالش  هم  کنار  در 

انجام دهیم.
فرهنگی  سازمان  رئیس  و  شهردار  معاون  سراج 
این  در  نیز  اهواز  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی   ،
خیر  و  شعبان  مبارک  ماه  ایام  تبریک  با  مراسم 
معلمان   ، معاونین   ، مدارس  شهرداران  به  مقدم 
پرورشی  ومدیرانی از آموزش و پرورش ، همکاران 
شورای  محترم  اعضای  و  شهرداری  مجموعه  در 
اسالمی  شهر اهواز و ... به جمله ای از مقام معظم 
به دهه  ایشان خطاب  اشاره نمود و گفت:  رهبری 
هشتادی  دهه  فرمایند:»نوجوان  می  ها  هشتادی 
امروز مفاهیم اساسی انقالب را با همان روشن بینی 

و اقتدار جوان فهیم اول انقالب دنبال می کند.« 
سراج در ادامه افزود: امروز نوجوانان می خواهند در 
اجتماعی در عرصه های مختلف حضور  مشارکت 
اجتماعی  روحیه  از  نشان  این  باشند.  داشته  فعال 
بچه های دهه هشتادی دارد ولی اینها باید در کنار 
درس باشد. دشمن برنامه ریزی کرده است که دهه 
هشتادی ها درس نخوانند و در فعالیتهای اجتماعی 
حاضر نشوند. دهه هشتادی مدرسه خود را یک شهر 

تلقی می کند و می داند که شهر معضالتی دارد.
موجب  شما  حضور  امروز  گفت:  ادامه  در  وی 

و  شهرداران  خدمت  در  ما  امروز  ماست.  دلگرمی 
معاونین52 مدرسه پسرانه و فردا میزبان شهرداران 
که  هستیم  دخترانه  مدرسه   52 معاونین  و 
انتخاباتشان در آذرماه سال قبل انجام شده است. 
ما بنا نداریم که این اختتامیه قطع ارتباط ما باشد. 
خوب  برنامه  چند  تابستان  طول  در  که  داریم  بنا 

برای شما داشته باشیم.
گفتنی است که این مراسم به مدت دو روز ویژه 
روز  اولین  پایان  در  برگزار شد.  دختران  و  پسران 
از  هدایایی  و  تقدیر  لوح  اهدای  با  مراسم  این 
سازمان  مسئولین   ، مدارس  معاونین  و  شهرداران 
اتحادیه  رئیس   ، مختلف  نواحی  آموزی  دانش 
رئیس   ، آموزان  دانش  اسالمی  های  انجمن 
خوزستان  استان  آموزی  دانش  بسیج  سازمان 
و  خوزستان  استان  امین  طرح  مدارس  مسئول   ،
در  که  شهرداری  مختلف  بخشهای  کارشناسان 
اجرای این طرح و برگزاری کارگاههای مختلف در 
طول سال همکاری داشتند تقدیر و تشکر به عمل 
آمد. در روز دوم که مراسم ویژه دختران دانش آموز 
بود با حضور فریده باقری مشاور شهردار اهواز در 
کل  مدیر  موسوی  فرانک   ، خانواده  و  اموربانوان 
و  خوزستان  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور 
شهرداران و معاونین مدارس دخترانه متوسطه اول 
طرح شهردار مدرسه ، از این شهرداران و معاونین 

تقدیر شد.
گفتنی است که طرح شهردارمدرسه برای هفتمین 
سال از سوی معاونت وسازمان فرهنگی ، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اهواز در مدارس متوسطه اول 

برگزار گردید.

 

فرهنگ دبیر سرویس: فاطمه صادقیان

خبرخبر
ارائه خدمات رایگان سالمتی به 

مناسبت روز فشار خون

به مناسبت روز جهانی فشار خون و نزدیک شدن به ماه 
مبارک رمضان ، اتوبوس سالمت با استقرار در مرکز شهر 

خدمات سالمتی رایگان به شهروندان ارائه داد.
از سوی معاونت وسازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی 
به  سالمتی  خدمات  ارائه  هدف  با  اهواز  شهرداری 
شهروندان اهوازی و به مناسبت روز جهانی فشار خون، 
اتوبوس سالمت در چهارراه سلمان فارسی جنب انتقال 
اتوبوس با حضور کارشناسان  خون مستقر شد. در این 
تغذیه  مشاوره  و  خون  فشار  و  قند  غربالگری  مجرب، 
صورت گرفت. همچنین با توجه به فرارسیدن ماه مبارک 
رمضان و نظر به اینکه تغذیه سالم می تواند در روزه داری 
تاثیر بسیاری داشته باشد، در این اتوبوس سالمت آموزش 

تغذیه صحیح درماه مبارک رمضان نیز ارائه گردید.
گفتنی است که این اتوبوس به مدت دو روز 25 و 26 
اردیبهشت ماه، صبح و بعد از ظهر در مرکز شهر مستقر 
به  رایگان  کامال  به صورت  را  خدمات سالمتی  و  شد 

شهروندان ارائه نمود. 

برگزاری کارگاه آموزشی
 »اهداء عضو-اهداء زندگی«

 از سوی سازمان فرهنگی شهرداری
     

سوی  از  زندگی«  عضو-اهداء  »اهداء  آموزشی  کارگاه 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز در 

سازمان میادین برگزار شد.
  به مناسبت روز اهدای عضو و با توجه به اهمیت این 
موضوع، کارگاهی از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اهواز بنا به در خواست سازمان میادین، 
آموزشی که  این کارگاه  برگزار شد. در  این سازمان  در 
ساعت 10صبح 31 اردیبهشت ماه برگزار شد دکتر چنانه 
در  اهواز  گلستان  بیمارستان  عضو  اهدای  واحد  رئیس 
خصوص این عمل خداپسندانه که می تواند باعث نجات 

جان بیماران بسیاری شود توضیحاتی ارائه داد.
همچنین در این کارگاه آموزشی که ویژه کارکنان سازمان 
میادین بود ثبت نام و پذیرش برای دریافت کارت اهدای 

عضو نیز صورت گرفت.

آغاز مسابقات فوتسال جام رمضان محالت 
اهواز با انجام چهار بازی

   

مسابقات فوتسال جام رمضان محالت اهواز شب گذشته 
یکم خرداد ماه با انجام چهار بازی میان هشت تیم آغازشد.

افتتاحیه مسابقات فوتسال جام رمضان محالت اهواز   
سازمان  رئیس  و  اهواز  شهردار  معاون  سراج  حضور  با 
برگزار  اهواز  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
شد. در این مراسم پس از قرائت قرآن و سرود جمهوری 
اسالمی، سراج معاون شهردار اهواز به حاضران خوش 
نمود.در  موفقیت  آرزوی  ورزشکاران  برای  و  گفت  آمد 
اولین شب از این بازی ها چهار رقابت میان هشت تیم از 
غرب اهواز برگزار شد. در بازی اول تیم های شهید علی 
هاشمی با شهدای معین زاده به نتیجه 8 بر3 به نفع تیم 
شهید هاشمی دست یافتند. در بازی دوم رقابت میان تیم 
منتخب کوی علوی با منتخب پردیس به تساوی 2 بر2 
انجامید. در بازی سوم رقابت  تیم آهن افشار با جنوب 
گلستان نتیجه 3 بر یک را به سود آهن افشار در بر داشت 
و در نهایت در بازی چهارم عقاب مالشیه 6 بر3 منتخب 
سید خلف را مغلوب خود ساخت. گفتنی است که در این 
مسابقات 32 تیم به تفکیک شرق اهواز 16 تیم و غرب 
اهواز 16 تیم حضور دارند. این مسابقات به مناسبت ماه 
رمضان و با حمایت معاونت وسازمان فرهنگی ، اجتماعی 

و ورزشی شهرداری اهواز برگزار می شود.

 توزیع پنج هزار جلد کتاب آموزش 
شهروندی در باکس های کتاب

باکس  در  مختلف  عنوان  پنج  در  کتاب  جلد  هزار  پنج 
های ویژه کتاب در اتوبوس های شهری و ایستگاههای 

مکانیزه اتوبوس توزیع شد.
از سوی معاونت وسازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اهواز با هدف انتقال آموزش های شهروندی 
در زمینه های مختلف به شهروندان و همچنین ترویج 
مطالعه ، پنج هزار جلد کتاب در پنج عنوان »اندرآداب 
میهمانی«، »رازهای یک سفر درون شهری« ،»سرسفره 
نده«  قورت  را  سبزت  »ردشدگان«، »فضای  بابا«،  ننه 
چاپ و در باکس های ویژه کتاب در اتوبوسهای شهری و 

ایستگاه های مکانیزه توزیع شد.
این کتاب ها در قالب کتاب اتوبوس و در حجم و صفحات 
کم چاپ شده است. مطالب آموزشی این کتاب ها بیشتر 
مبتنی بر تصویر و همراه با متن های کوتاه است تا افراد 
در فرصت های مختصر سفرهای درون شهری با اتوبوس 
و یا در زمان های انتظار در ایستگاه های اتوبوس بتوانند 

به مطالعه بپردازند.
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مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

تشریح برنامه های فرهنگی شهرداری اهواز 
در ماه رمضان

معاونت و سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز به مناسبت 
ایام ماه مبارک رمضان برنامه های متنوعی را جهت اجرا تدارک دیده است.

احمد سراج معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اهواز در تشریح برنامه های ماه مبارک رمضان گفت: به مناسبت 
این ماه عزیز محافل انس با قرآن با حضور قاریان برجسته قرآن کریم در 
اول  پنجشنبه  از  محافل  شود.این  می  برگزار  المللی  بین  و  استانی  سطح 
رمضان و مصادف با 27 اردیبهشت ماه آغاز می شود و تا9 خردادماه ادامه 
محفل  شهرداری  پنج  منطقه  ماه  اردیبهشت   27 داشت.پنجشنبه  خواهد 
قرآن را در مسجد امام خمینی)ره( شهرک رزمندگان برگزار کرد. 29 و28 
اردیبهشت ماه از سوی منطقه شش در مسجد الرسول )ص( کوی علوی 
ومسجد ابوالفضل)ع( عین دو ، 30 اردیبهشت ماه از سوی منطقه چهار در 
مسجد مومنین لشکر آباد ، 31 اردیبهشت ماه از سوی منطقه پنج در مسجد 

الرسول)ص( مالشیه محافل قرآنی برپا می گردد.
وی افزود: 1 خردادماه از سوی منطقه دو در مسجد امام خمینی)ره( کیانشهر 
، 2 خردادماه ازسوی منطقه سه در مسجد صاحب الزمان)عج( علی آباد ، 3 
خرداد ماه ازسوی منطقه هشت در مسجد امام خمینی)ره( کوی مدرس ، 4 
خرداد ماه ازسوی منطقه هفت در مسجد الشهداء حصیرآباد محافل انس با 
قرآن ویژه آقایان برگزار می گردد. همچنین 9 خردادماه نیز در حسینیه ثارا... 

محفل انس با قرآن ویژه بانوان برگزار می شود.
سراج گفت: در این محافل قرآنی قاریان استانی و بین المللی قرآن کریم 
، سخنران ، گروه تواشیح و ... حضور خواهند داشت. همچنین شایان ذکر 
است که این محافل قرآنی میزبان حامد شاکر نژاد قاری ممتاز و بین المللی 

قرآن کریم خواهند بود.
معاون شهردار اهواز ورئیس سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
در  ای  غرفه  اختصاص  با  رمضان  مبارک  ماه  مناسبت  به  افزود:  اهواز 
نمایشگاه قرآنی که از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود 
1700 جلد قرآن کریم با قرآن های فرسوده تعویض می شود. همچنین در 
این غرفه محصوالت چاپی با موضوعات فرهنگی و آموزش شهروندی نیز 

توزیع می شود.
وی در ادامه گفت : در زمینه ورزش نیز به مناسبت فرارسیدن این ماه مبارک 
مسابقات فوتسال جام رمضان محالت شرق و غرب اهواز برگزار می شود. این 
مسابقات با حضور 16 تیم در شرق و 16 تیم در غرب اهواز به صورت دو گروه 
جداگانه برگزار می شود. در زمینه مسابقات کارکنان نیز مسابقاتی از جمله 
پرتاب دارت و تنیس روی میز و فوتبال دستی ویژه آقایان در نظر گرفته ایم.

اهواز در بخشی دیگر به چاپ بروشور در خصوص تغذیه  معاون شهردار 
تغذیه  اهمیت  به  توجه  با  وگفت:  کرد  اشاره  رمضان  مبارک  ماه  در  سالم 
سالم در روزه داری موفق ، بروشوری حاوی مطالب مفیدی در ارتباط با 
تغذیه سالم در ایام روزه داری چاپ می شود. این بروشور در مصلی نماز 

جمعه ، مساجد و باکس های کتاب اتوبوس توزیع خواهد شد.
قرآن  قرائت  مجالس  رمضان  مبارک  ماه  در  معموال  گفت:  ادامه  در  سراج 
ویژه بانوان در منازل برپا می شود. این تجمعات فرصت مناسبی برای انتقال 
کارشناس   ، پتانسیل  این  از  استفاده  برای  است.  شهروندی  های  آموزش 
پسماند در این محافل حضور پیدا کرده و در جمع بانوان که نقش مهمی در 
آموزش خانواده دارند مطالبی در خصوص تفکیک پسماند ارائه خواهد کرد.

اهواز  آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه همشهریان  پایان ضمن  وی در 
گفت: تمام تالش ما با انجام حرکتهای جهادی و انقالبی خدمت به شهروندان 

اهوازی است تا بتوانند از برکات این ماه نهایت بهره را حاصل کنند.

حضور سازمان فرهنگی در نمایشگاه قرآنی
غرفه های سازمان فرهنگی، اجتماعی 
گذشته  روز  اهواز  شهرداری  ورزشی  و 
و  قرآن  نمایشگاه  افتتاح  با  همزمان 

عترت آغاز به کار کردند.
 این نمایشگاه که به مناسبت ماه مبارک 
رمضان از سوی اداره فرهنگ و ارشاد 
سازمان  و  شود  می  برگزار  اسالمی 
روز  دارد  اختیار  در  دو غرفه  نمایشگاه  این  در  نیز  اهواز  فرهنگی شهرداری 
گذشته با حضورآیت ا... جزایری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اهواز 

و همچنین مدیران و علمای برجسته استان افتتاح شد.
شهرداری اهواز نیز همزمان غرفه هایی را در این نمایشگاه در اختیار دارد که با 
حضور کارشناسان مربوطه فعال هستند. در یکی از این غرفه ها عالوه بر تعویض 

رایگان قرآن های فرسوده با قرآن نو ، محصوالت فرهنگی نیز توزیع می شود.
در غرفه ای دیگرعالوه بر توزیع محصوالت آموزش شهروندی ، پیشنهادات 
 ، نیز در خصوص مسائل شهری  نمایشگاه  از  بازدید کنندگان  شهروندان و 

آموزش شهروندی و اجتماعی دریافت می شود.
گفتنی است که این نمایشگاه 30 اردیبهشت ماه افتتاح و تا 8 خرداد ماه ادامه 

خواهد داشت. این نمایشگاه در محل موزه هنرهای معاصر دایر شده است.

برگزاری محفل قرآنی در مسجد ابوالفضل)ع( عین دو
 به مناسبت ماه مبارک رمضان محفل 
بین  قاریان  حضور  با  قرآن  با  انس 
المللی و گروه های تواشیح در مسجد 

ابوالفضل)ع( عین دو برگزارشد.
 به همت معاونت و سازمان فرهنگی ، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز و با 
همکاری منطقه شش ، محفل انس با 
قرآن شب گذشته با حضور مومنان اهوازی در مسجد ابوالفضل)ع( کوی عین 
دو برگزار شد. در این محفل نورانی از قاری بین المللی حامد شاکر نژاد ، قاری 
کشوری عرفانیان )از مشهد مقدس( ، قاری افتتاحیه سیدجعفر ملبوب دعوت به 
عمل آمده بود. اجرای گروه تواشیح آل یاسین و سخنرانی حجت االسالم بریچی 
و تجلیل از 3 چهرها قرآنی منطقه از بخشهای دیگر این محفل انس با قرآن 
بود. شایان ذکر است که این محافل قرآنی به مناسبت ماه مبارک رمضان در 

مناطق هشتگانه برگزار می گردد.

برگزاری محفل انس با قرآن در مسجد مؤمنین
از سوی سازمان  با قرآن   محفل انس 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اهواز با همکاری منطقه چهار در مسجد 

مؤمنین لشکرآباد برگزار شد.
  به مناسبت ماه مبارک رمضان محافل 
قرآنی در مناطق مختلف شهر اهواز برپا 
اردیبهشت  یکشنبه شب 30  می شود. 
ماه این محفل قرآنی در مسجد مؤمنین لشکر آباد برگزار شد. در این محفل 

قرآنی قرائت افتتاحیه از سوی آقای یزدی صورت گرفت.
تواشیح  اجرای  و  نژاد  شاکر  حامد  المللی  بین  قاری  سوی  از  قرآن  قرائت 
العباد و همچنین سخنرانی از بخشهای دیگر این محفل قرآنی بود.  گروه 
گفتنی است این محفل با استقبال مردم منطقه حال و هوای معنوی خوبی 

به خود گرفته بود.

مراسم افتتاحیه تاالر شهر اهواز که به نام شهید 
جمالپور نامگذاری شده همزمان با مراسم روز کارگر 
مدیران   ، اهواز  شهردار   ، استان  مدیران  حضور  با 
و  اهواز  اعضای شورای اسالمی شهر  و  شهرداری 

همچنین کارگران خدماتی ، برگزار شد.
 ، تاالر شهر اهواز پس از بازسازی و تجهیز افتتاح 
برگزاری  با  افتتاحیه  مراسم  این  با  همزمان  شد. 
جشن روز کارگر با حضور فرماندار اهواز ، شهردار 
اهواز ، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ، مدیر کل 
صدا وسیمای مرکز خوزستان ، مدیر کل بنیاد شهید 
و امورایثارگران ، رئیس و اعضای شورای اسالمی 
شهر اهواز و مدیران شهرداری  و... برگزار شد و از 

کارگران نمونه شهرداری اهواز تقدیر به عمل آمد.
با قرائت قرآن آغاز و با مجری  در این مراسم که 
شهردار  کتانباف  شد  برگزار  خیرالهی  بهزاد  گری 
خوشبختانه  گفت:  شعبانیه  اعیاد  تبریک  با  اهواز 
آموزش  و  هنری   ، فرهنگی  کارهای  انجام  برای 
شهروندی بسترهایی باید فراهم شود که امیدواریم 
اولین سرای محله در دور جدید در محله کیانشهر 
بهره برداری شود و برنامه داریم که هرماه به طور 
قرار  برداری  بهره  مورد  محله  سرای  یک  مستمر 

گرفته و در اختیار مردم محالت قرار گیرد.
عدیده  مشکالت  با  شهرداری  گفت:  ادامه  در  وی 
ای دست و پنجه نرم می کند. اگر از مشکالت شهر 
گفته می شود بابت این است که عزیزان در جریان 
های  حرکت  که  است  نیاز  گیرند.  قرار  مشکالت 
برای  باشیم  داشته  انقالبی  بسیار  رفتار  و  جهادی 

اینکه بتوانیم در خدمت شهروندان عزیز باشیم.
شهردار اهواز در پایان گفت: خوشحالیم که این سالن 

امیدواریم  و  شده  نامگذاری  جمالپور  شهید  نام  به 
قدردان شهدا و ایثارگران و خانواده هایشان باشیم و 
از اعضای شورای اسالمی شهر اهواز هم بسیار تشکر 
می کنیم که زمینه را برای این کار فراهم کردند و با 
رهنمودهای خود شهرداری را به سمت خدمت بیشتر 

به مردم اهواز هدایت می کنند.
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  فلسفی  جعفر  محمد 
اهواز ضمن ابراز خوشحالی از حضور در این مراسم 
نامگذاری بسیار میمون و مبارک است.  این  گفت: 
با تالشی که در شورای نامگذاری صورت گرفت و 
با هوشمندی این تاالر مزین به نام شهید جمالپور 
شد که بی گمان اگر اینجا بود موقعیت و جایگاهی 
بسیار بلند داشت و نه تنها در سطح شهرستان اهواز 
به عنوان چهره درخشان  نیز  بلکه در سطح کشور 
سطح       در  هایش  اندیشه  و  افکار  و  درخشید  می 

بین المللی می توانست تاثیر بگذارد.
این برای  افزود:  رئیس شورای اسالمی شهر اهواز 
این شهید  نام  به  سالن  این  که  است  افتخار  اهواز 
ناگذاری شده است و امیدوارم کسانی که پیرو شهید 
هستند کاری کنند که برنامه هایی که در این تاالر 
نیز  بزرگوار  آن شهید  آرمان های  با  اجرا می شود 

همخوانی داشته باشد.
وی در ادامه گفت: حفظ یاد و خاطره شهدا کمتر از 
شهادت نیست یکی از کارهایی که مصداق این امر 
است همین کار امروز است که انشاا... در روحیه ما اثر 
بگذارد. فلسفی با اشاره به نزدیک بودن نیمه شعبان 
گفت: امام خمینی )ره( در سال 58 می گویند: اگر شما 
فکر می کنید که ما میتوانیم عدالت را اجرا کنیم ، ما 
نمی توانیم. نقطه نقطه عالم پر از ظلم و بی عدالتی 

اینکه  اما  کنیم  اجرا  را  عدالت  توانیم  نمی  ما  است. 
شاهد بی عدالتی باشیم و حرکتی نکنیم قابل قبول 
نیست. ما باید کاری کنیم که مقدمات ظهور آقا امام 
زمان)عج( را فراهم  کنیم. انقالب اسالمی نیز فلسفه 

وجودش ایجاد زمینه ظهور است.
وی با اشاره به مشکالت زیادی که در شهرداری وجود 
دارد گفت:   بدهی های شهرداری اهواز بسیار زیاد است 
. اما ما تالش کردیم طی ماههای گذشته مشکالت را 

به حداقل برسانیم.
رئیس شورای اسالمی شهر اهواز با بیان اینکه قطعا 
مهم  مطالبه  شیوه  ولی  گیرد  صورت  باید  مطالبه 
است گفت: وقتی ما وارد شهرداری شدیم بسیاری 
هم  باید  ما  بود.  تعطیل  شهرداری  های  پروژه  از 
پرداخت حقوق و هم فعال سازی پروژه ها را در کنار 
هم انجام دهیم. پس مسئولیت ما بسیار حساس و 

سنگین است . دغدغه ما کم کردن فشارهاست.
وی افزود: ماباید به شدت مراقبت کنیم که مردم را 
با رفتار و تصمیمات خود خوشحال و امیدوار کنیم. 
شما هم اگر جایی در کار ما اشتباهی دیدید بگوئید. 
مسئولین ما باید سالم باشند و شبانه روز تالش کنند 
در  ما  رویکرد   . است  مهم  بسیار  هم  شرایط  ولی 
شهرداری ایجاد آرامش است . ماباید در اوج آرامش 

کارها را پی گیری کنیم.
 احمد سراج معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی 
،اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز پس از خیرمقدم 
به حاضران گفت: خداوند را شاکرم که در این ایام با 
برکت ماه شعبان و با حضور شما کارگران زحمتکش 
خدمات شهری شهرداری اهواز، این تاالر با نام شهید 

جمالپور نامگذاری و افتتاح شده است.

امام زمان )عج(  قرائت دعای فرج  از  وی پس 
به  انشاا...  افزود:  و  به همه حضار خیر مقدم گفت 
فرهنگی  اماکن  روز  به  روز  جمالپور  شهید  برکت 
که  اهواز  شهر  در  ما  شهری  خدمات  و  رفاهی  و 
بیشتر و  الهی  به لطف  پایتخت دفاع مقدس است 
روز افزون شود. مهندس کتانباف شهردار اهواز تمام 
هم و غمشان این است که در این شهر روز به روز 
خدمات بیشتری ارائه شود. وی در پایان از معاونت 
این تاالر را آماده بهره برداری  فنی و عمرانی که 

کردند نیز تشکر نمود. 
در  کلیپی  پخش  از  پس  مراسم  این  ادامه  در 
شهید   این  برادر   ، جمالپور  علی  شهید  خصوص 
نیز دقایقی در خصوص شهید جمالپور و همچنین 
سابقه اجرای رویدادهای بزرگ فرهنگی و هنری در 
تاالر شهر در سالیان گذشته سخن گفت. رونمایی 
از کتیبه نامگذاری این تاالر با حضور مسئولین حاضر 
در مراسم و همچنین تقدیر از برادر شهید جمالپور از 
بخش های دیگر این مراسم بود. مداحی سید مهدی 
بختیاری  خواننده  رنجبری  اسفندیار  اجرای  شبری، 
کمدی  آپ  استند  و  عربی  خواننده  نیسی  حامد  و 
غدیرزاده از سایر بخش های این مراسم بود. در پایان 
مراسم نیز از 16 کارگر نمونه شهرداری اهواز تقدیر به 
عمل آمد. گفتنی است در این مراسم به مناسبت روز 
معلم، از دو معلم عضو شورای اسالمی شهر اهواز 
سید محسن موسوی زاده و اسکندر لطفعلی زاده نیز 

تقدیر به عمل آمد .
 گفتنی است   تاالر شهر که پس از بازسازی با نام 
تاالر شهید جمال پور نامگذاری شده از اولین مراکز 

فرهنگی شهر اهواز بوده است.

 برگزاری مراسم افتتاحیه
 تاالر شهید جمالپور و جشن روز کارگر

برگزاری آئین تجلیل از شهرداران مدارس با حضور شهردار اهواز
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با رعایت اصول شهروندی، شهرداری را در ایجاد  شهرخدمت جهادی دبیر سرویس: اداره رسانه

 و محله ای زیبا یاری دهیم

 جلسه کتانباف شهردار اهواز با پیمانکاران 
خدمات شهری در خصوص آسیب شناسی 
وضعیت خدمات شهری در مناطق هشتگانه 

اهواز برگزار شد
دریافت  برای  مردم  کرد:  عنوان  دیدار  این  در  کتانباف 
در  ما  و  می دهند  پول  شهرداری  به  کیفیت  با  خدمات 
برابر هر ریالی که هزینه می کنیم باید پاسخگو باشیم. ما 
یا بی کیفیت هزینه  انجام نشده  بابت کارهای  نمی توانیم 

ای را پرداخت کنیم.
پیمانکاران  با  خصومتی  هیچ  تنها  نه  ما  کرد:  تأکید  وی 
نداریم بلکه پیمانکاران را همکاران خود در جهت خدمت 
به مردم می دانیم. عالقه ای هم به اعمال جرایم و متضرر 
تعامل،  شهرداری،  سیاست  بلکه  نداریم  پیمانکار  شدن 
و  است  قانونی  و  صحیح  همکاری  و  نظارت  آموزش، 
جرایم آخرین گزینه ما به عنوان کارفرماست. باید دیدگاه 

همکاری و احترام متقابل در روابط ما حکمفرما شود.
حل      راه  مهمترین  را  قرارداد  به  پایبندی  اهواز  شهردار 
برون رفت از کاستی ها دانست و گفت: اگر فصل الخطاب 
ما قرارداد فی مابین باشد هم کیفیت خدمات باال می رود 

و هم اختالفات به حداقل می رسد.

  دیدار شهردار اهواز با حجت االسالم سپهر  
مسئول شورای هماهنگی تبلیغات

 اسالمی خوزستان
 در این دیدار شهردار اهواز بر پررنگ تر کردن وجوه مردمی 

مراسمات در مناسبت های دینی و انقالبی تاکید کرد.
ارگان ها و  ادامه خواستار مشارکت همه ی  شهردار اهواز در 
سازمان ها در گرامیداشت مناسبت های دینی و مذهبی شد 
و گفت: همه ی ما در برابر این مناسبت ها مسئول هستیم و 
باید هر دستگاهی به نوبه خود به تکلیف دینی و انقالبی خود 
عمل کند. در ادامه مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
خوزستان با تشکر از اهتمام ویژه شهرداری اهواز در زمینه ی 
مشارکت در انجام مراسمات دینی و انقالبی بیان کرد: همزمان 
با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی امیدواریم در چهل 
گرامیداشت   مراسم  چهل  ویژه  صورت  به  اهواز  شهر  محله 

انقالب تا دهه فجر برگزار شود.

دیدار شهردار اهواز با سرهنگ جمشیدی 
رییس پلیس راهور خوزستان 

مقوله  به  خود  اهتمام  به  دیدار  این  در  اهواز  شهردار 
هوشمند سازی در ترافیک و نصب دوربین ثبت تخلفات 

اشاره کرد.
وی به معاون حمل و نقل و ترافیک دستور داد: هر چه 
سریعتر با همکاری اپراتورهای موجود مخابراتی، سرورها  

نصب شوند.
اهواز  بین شهرداری  هماهنگی  بر  دیدار  این  در  کتانباف 
و پلیس راهور تاکید کرد و رییس پلیس راهور استان نیز 
نزدیکی  دلیل  به  شهرداری  و  راهور  پلیس  کرد:   عنوان 
حوزه کاری یک مجموعه هستند که قابل تفکیک از هم 
نیستند و ثمره این وحدت، پیشرفت های زیادی در حوزه 
های گوناگون در شهرهای مختلف بوده است. امیدواریم 
با این هم افزایی در اهواز هم بتوانیم بر معضالتی نظیر 

مشاغل غیررسمی فائق بیاییم.

شهردار اهواز  با کریمی مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق اهواز

داد  خبر  مرکز شهر  بهسازی  از  اهواز  دیدار شهردار  این  در 
و گفت: مصمم هستیم ضمن تکمیل طرح بهسازی خیابان 
سلمان فارسی، پروژه های بازسازی و بهسازی اساسی بازار 
خیابان  تا  فارسی  سلمان  خیابان  حدفاصل  خمینی)ره(،  امام 

طالقانی را نیز در دستور کار شهرداری اهواز قرار دهیم.
همکاری     نیازمند  بزرگ،  های  پروژه  این  در   : افزود  وی 
ارگان ها بویژه صنعت برق هستیم و امیدوارم همچون گذشته 
ما را در این خدمت یاری کنند. شهردار اهواز از وجود آلودگی 
های متعدد در سطح شهر به عنوان یکی از معضالت اهواز نام 
برد و گفت: این آلودگی بصری که ناشی از تابلوهای راهنمای 
مسیر، تابلوهای تجاری، تاسیسات هوایی شهری و غیره است، 
اثرات مخربی بر سالمت روانی شهروندان می گذارد و الزم 
ی  همه  کار  دستور  در  مشکل  این  کردن  برطرف  که  است 

نهادهای خدمت رسان شهر قرار گیرد.

گزارش تصویری دیدارهای شهردار اهواز با مدیران سازمان ها و  ادارات 
برای ایجاد مدیریت هماهنگ شهری  در خدمت رسانی بیشتر به شهروندان

دیدار  خصوص   در  اهواز  شهردار  کتانباف 
های  دستگاه  مختلف  مدیران  با  تعامل   و 
اجرایی شهر و استان عنوان کرد: سالهاست 
شهری  واحد  مدیریت  بحث  کشور   در  که 
برای ارتقا خدمات پیگیری می شود، اما هنوز 
به دالیل مختلف این امر محقق نشده است، 
با این وجود می توان به مدیریت هماهنگ 
دستگاه  ی  همه  یافت.  دست  شهری 
های  مجموعه  قبیل  از  رسان  خدمات  های 
شهرداری، آب، برق، مخابرات، بهداشت و... 
در حال فعالیت برای رفاه مردم هستند. ولی 
نبود تعامل، همکاری، درک مشترک و متقابل 
بین     ارگان ها سبب شده تا علیرغم داشتن 
های  هزینه  صرف  و  خدمت  انگیزه  اراده، 

بسیار؛ نتیجه ی مطلوب حاصل نشود. 
شود،  ایجاد  شهری  منسجم  مدیریت  اگر    
کارها  و  شده  هماهنگ  هم  با  ها  زیرمجموعه 
را انجام می دهند. اگر همه ی ارگان ها با هم 
همکاری داشته باشند، بستر مناسب برای کار 

شهرداری فراهم می شود.

خدمت جهادی  رفتار انقالبی

دیدار شهردار اهواز و کریمی  مدیرعامل 
آبفای اهواز

شهرداری  مدیران  مشترک  نشست  در  اهواز  شهردار   
در  مجموعه  دو  بیشتر  هماهنگی  خواستار  اهواز  آبفای  و 
راستای پیشگیری از آسیب دیدگی معابر در هنگام اجرای 

پروژه های فاضالب شد.
منصور کتانباف تشریح کرد: در برخی نقاط اجرای ناصحیح 
ترمیم نوارهای حفاری، باعث می شود ناچارا از ابتدا یک 
روکش آسفالت را در محل اجرا کنیم، در حالیکه با افزایش 
پس  این  از  امیدوارم  هستیم.  مواجه  ها  هزینه  سابقه  بی 
منظور  فاضالب  جدید  های  پروژه  در  آسفالت   روکش 
برای  آبستن حوادث  آنکه معابر تخریب شده  شود. ضمن 
شهروندان است و این مشکالت حقوقی و قضایی را برای 

پرسنل شهرداری داشته و در پی دارد.

  دیدار شهردار اهواز و اعضای شورای 
اسالمی شهر با سردار شاهوارپور فرمانده 

سپاه ولیعصر)عج(
این دیدار برای تبریک ارتقا درجه سردار شاهوارپور 

انجام شد.
سردار سرتیپ حسن شاهوارپور با اشاره به مشکالت 

موجود در شهر اهواز و لزوم تحول اساسی اظهار داشت: 
معضالت زیاد است اما آنچه مهم است، وجود اراده های 

محکم برای گره گشایی و حل این مشکالت است.
وی خطاب به کتانباف شهردار اهواز گفت:  انسان 

های بزرگ قادر به انجام کارهای بزرگ هستند. مردم 
اهواز شما را به عنوان این انسانهای بزرگ برای حل 
مشکالت بزرگشان انتخاب کرده اند. پس بدانید که 

مسئولیت سنگینی بر عهده شماست. 



 دبیر سرویس: مونا آل منیع
بین الملل

موسسه هنر معاصر در آمریکا

فضایی  باشد،  می  چندگانه  فضاهای  شامل  موسسه  این  نوآورانه  طراحی   
فضای  یک  و  کافه  یک  گالری،  یک  و  فیلم  نمایش  سخنرانی،  برای 

کارگاهی.
طراحی این موسسه، دارای حجم هندسی نامنظم خواهد بود. این بنا شامل 
برای  استفاده کرده و مانند عایق  باران  از آب  باشد که  ۴ روف گاردن می 
ساختمان عمل می کند. نور طبیعی از پنجره هایی که تعبیه شده به داخل 

ساختمان نفوذ کرده و مصرف برق را کاهش می دهد.

هتل مورفوس

یک  آن  خارجی  نمای  و  دارد  قرار  ماکائو  در  بلند  ساختمان  این   
شبکه فوالدی خواهد بود که آن را محافظت کرده و به پایداری بنا 
کمک می کند. این هتل شامل دو برج می شود که که در قسمت 
و همچنین  متصل خواهند شد  به هم  دیگر  و چند سطح  بام  پشت 

تاالر بزرگ آن ۴۰ متر ارتفاع خواهد داشت.

کتابخانه در کالگری

  این کتابخانه تنها یک مکان فرهنگی نخواهد بود، بلکه این بنا کمک 
خواهد کرد تا مردم با مکان های عمومی بیشتر ارتباط برقرار کنند. این 
روستای  میان   ۲۰۱۸ ساختمانی  های  پروژه  از  یکی  عنوان  به  پروژه 
شرقی و مرکز شهر قرار دارد، بنابرای این دو مکان را به همدیگر وصل 
خواهد کرد. نمای جذاب کتابخانه به گونه ای است که با یک نگاه گذرا          
می توانید داخل کتابخانه را ببینید. به عبارت دیگر، طبقات باالیی فضای 

مناسب تری را برای مطالعه راحت فراهم می کنند.

نیروگاه برق در کپنهاک دانمارک

از  که  بود  خواهد  اسکاندیناوی  در  نمادین  ساختمان  یک  نیروگاه  این 
نیروگاه به عنوان  این  رویکرد دوستدار محیط زیست پیروی خواهد کرد. 
در  خانه   ۶۰،۰۰۰ برای  الزم  برق   ،۲۰۱۸ ساختمانی  های  پروژه  از  یکی 
پایتخت دانمارک را تأمین خواهد کرد. نمای خارجی، آلومینیوم خواهد بود 
باشد.  دارا می  را در جهان  بام  ترین پیست اسکی روی پشت  و طوالنی 
طول این شیب ۱۵۰۰ فوت می باشد. دانمارک امیدوار است به واسطه این 

نیروگاه انتشار کربن در کپنهاک کاهش یابد.

 مهم ترین پروژه پایتخت مکزیک
  

 Sordo Madaleno( مادالنو  ساردو  معماری  گروه 
Arquitectos( فعالیت خود را در سایه نگرش همکاری 
گروهی و رعایت ارزش ها آغاز کرد. استراتژی اصلی این 
انفرادی  دیدگاه های  و  سالیق  ادغام  پایه  بر  مجموعه 
اعضا در قالب روحی کلی است که از همان روز نخست 
تأسیس در سال ۱۹۳۷ بنیان گذاشته شده است. پیرنگ 
موفقیت این گروه معماری در تجربه طوالنی مدت آن 
دیده می شود و سبب توسعه موفقیت آمیز فعالیت های 
اجرایی این مجموعه در تمام شاخه های اجرایی حوزه 
مسکن و ساخت وساز شد. مدیریت منابع انسانی یکی از 
ویژگی های مثبت در ساختار اداری گروه معماری ساردو 
مادالنو است و به  پشتوانه توانمندی های این بخش از 
مهارت های  و  استعداد  توانمندی،  با  نیرو هایی  شرکت 
تمام  در  تمهید  این  می شوند.  ملحق  گروه  به  ایده آل 
زمینه های اجرایی مشتمل  بر گروه طراحان معمار، واحد 
و  اجرایی، بخش حقوقی  تیم  مالی،  بهره برداری، گروه 
اعضای ساخت و سازی دیده می شود. این ویژگی مدیریتی 
در نهایت به ترکیبی می انجامد که متضمن موفقیت در 
هر دو عرصه معامالت امالک و نقش عمومی خواهد بود.

 
کاربری های متنوع

 مرکز اصلی مدیریت این مجموعه موفق معماری در 
در  پروژه ها  تمرکز  و  است  شده  واقع  مکزیک  کشور 
حوزه آمریکای شمالی و التین تعریف می شود. نگرش 
فعالیت همراه با مشارکت در تمام بخش ها تنها شامل 
واحد های داخلی نمی شود و کارنامه بسیار درخشانی 
از این دفتر مکزیکی با دیگر گروه های فعال در حوزه 
امالک و ساخت و ساز در این منطقه به چشم می خورد. 
با  مجتمع هایی  شامل  مجموعه  این  پروژه های  محور 
کاربری های متنوع تجاری، اداری است که تا کنون در 

میلیون ها مترمربع تعریف شده است.

۱۷۰ پروژه
خاویر ساردو مادالنو مدیرعامل گروه معماری ساردو 
تجاوز  از ۳ دهه  تجربه حرفه ای اش  مادالنو است که 
می کند. وی طی این مدت در حدود ۱۷۰ پروژه در 
سمت طراح، معمار یا پیمانکار فعالیت داشته است که 
بیش از ۹ میلیون مترمربع آن در حوزه ساخت و سازی 
بخش  در  مترمربع  هزار   ۵۰۰ و  میلیون   ۲ حدود  و 
فراوانی  جوایز  تاکنون  وی  است.  نوسازی  و  توسعه 
برای نقشه، معماری و پروژه های اجرایی خود کسب 
کرده است. در ادامه به یکی از جدیدترین نمونه های 

موفقیت خاویر ساردو می پردازیم.

توسعه ساختار شهری

آنتارا  اقامتی  و  مسکونی  تفریحی،  تجاری،  مجتمع    
شهر  در   )Antara I Corporate Building( آی 
مکزیکو سیتی کشور مکزیک واقع شده است. مساحت 
کلی این سازه مجهز ۱۵۷ هزار مترمربع است و از سال 
ساردو  خاویر  است.  شده  بهره برداری  فاز  وارد   ۲۰۱۴
طراح  مادالنو  ساردو  معماری  گروه  مدیرعامل  مادالنو 
اصلی این مجموعه است که با مشارکت گروه معماری 
متخصص این شرکت اجرا شد. نخستین فاز اجرایی این 
پروژه در سال ۲۰۰۶ و در قالب مهم ترین عملیات حوزه 
شمالی مکزیو سیتی آغاز شد. این پروژه با هدف بهبود 
و توسعه ساختار شهری و از سوی دیگر ایجاد ارزش 
افزوده در این ناحیه طراحی شد. این در حالی است که 
فاز دوم این مجموعه که شامل ساخت و ساز مسیر های 
الگویی  با  بود  پیرامون  تجاری  واحد های  و  ارتباطی 

مشابه در معماری، مصالح و ساختار عملیاتی شد.

نور روح انگیز
ترکیب مصالح بتن و شیشه در نمای این سازه با توجه 
اندیشیده  پنجر ه ها  در  که  متفاوتی  مقیاس های  به 
شده است حسی پویا برای بازدیدکنندگان به ارمغان 
می آورد. این در حالی است که همین حس در ایجاد 
تناسب میان طراحی داخلی و نما بسیار جالب توجه 
به  باید  رابطه  همین  در  می رسد.  نظر  به  برجسته  و 
سازه  این  در  پیش ساخته  مصالح  چشم نواز  هارمونی 
این مجموعه  ابتکار جالب گروه طراحان  اشاره کنیم. 
در مدیریت فضا های خالی به وسیله عناصر و ستون های 
افقی بود. در نتیجه این تمهید جالب جریان روح انگیزی 

از چرخش و انعکاس نور در فضا محیا شده است.

پارکینگ آسانسوری
این ساختمان در ۱۳ طبقه بنا شده است که طبقات  
اول به عالوه مجموعه معظم همکف در اختیار واحد های 
تجاری قرار گرفته است. فضای پارکینگ آنتارا آی در 
طبقات منفی یک تا منفی ۵ در محیطی به مساحت 
حدود ۵۰ هزار مترمربع پیش بینی شده است. همچنین 
در طبقه هفتم نیز برای خودرو هایی که از آسانسور های 
خودرویی استفاده می کنند، فضایی در نظر گرفته شده 
حدود  آی  آنتارا  چند منظوره  ساختمان  طول  است. 
۷۷ متر و متراژ زیربنای واحد های اداری و تجاری آن 
به ترتیب ۲۷ هزار و ۴۶۹ و ۲ هزار و ۳۸۹ مترمربع 

گزارش شده است

طراحی زمین بازی سیاره سرخ در شانگهای
در  سرخ  سیاره  طراحی   
زمین  یک  که  شانگهای 
 ۱۰۰ توسط  باشد،  می  بازی 
است.  شده  انجام  طراح 
از  یکی  در  بازی  زمین  این 
خریدهای  مرکز  بزرگترین 
به  که  دارد  قرار  شانگهای 
بازی  منطقه  یک  عنوان 
سرخ  سیاره  که  بازی  زمین  این  باشد.  می  بزرگساالن  و  کودکان  برای 
نام گرفته، منجر به توسعه تعامالت و تجربه یک خرید جذاب تر برای 

مشتریان خواهد شد.
قرمز  رنگ  بردن  کار  به 
ایجاد  باعث  چشمگیر 
در  ای  العاده  فوق  جذابیت 
با  شود.  می  عمومی  مکان 
در  سفید  رنگ  از  استفاده 
از  استفاده  و  قرمز  زمینه 
مانندی  حباب  های  شکل 
که بچه ها بتوانند باال بروند، 
سرسره بازی کنند و همچنین یک زمین بازی بسکتبال که زمین آن به 
صورت حباب طراحی شده و وجود مسیرهای پیچ و خم دار برای مسابقه، 
کودکان و بزرگساالن می توانند لحظات شیرین و سرگرم کننده ای را 

تجربه کنند.
نیمکت هایی در کنار زمین در نظر گرفته شده تا والدین بتوانند به راحتی 
کودکانشان را ببینند و کودکان این فرصت را داشته باشند تا انرژی خود 
را تخلیه کنند. حتی در برخی از قسمت ها فضا برای یک بازی خانوادگی 

فراهم شده است.
فرصت  تنها  نه  سرخ  سیاره 
را  بانشاطی  لحظات  تجربه 
برای بچه ها فراهم می کند، 
تقویت  باعث  همچنین  بلکه 

قوه تخیل آنها نیز می شود.
می  پروژه  این  معمار  تیم   
گویند:”پیشنهاد ما برگرفته از 
یک رویکرد فراواقعی بود، به 
منظور شکستن قوانین متعارف ادراکی که برگرفته از واقعیت می باشد، 
به منظور تقویت قوه تخیل و خالقیت کودکان در حالی که غوطه ور در 

یک دنیای رنگی هستند.”
 ۱۰۰ معمار بر روی طراحی و نصب این پروژه در یک فضای عمومی 
تمرکز دارند تا فضای تعامالتی بین افراد را گسترش دهند. طراحی این 
پروژه به گونه ای است که توجه عابران را به خود جلب کرده و حال و 
هوای بانشاط تری به شهر بخشیده و حس شادی را در افراد برانگیخته 

خواهد کرد.
  

ساخت و ساز با استفاده از کانتینر در آمستردام
معمار   Julius Taminiau
با  ساخت  پروژه  هلندی، 
را در یک  از کانتینر  استفاده 
آمستردام  در  علمی  پارک 

تعریف کرده است.
با  دارد  قصد  معمار  این 
فضای  هزینه،  کمترین 
های  شرکت  برای  موقتی 

نوپا ایجاد کند. این منطقه در پارک علمی آمستردام قرار دارد.
در  و  شدن  جابجا  قابلیت  مانند  هایی  ویژگی  داشتن  علت  به  کانتینرها 
دسترس بودن، تجربه جدید و راحتی را در معماری و ساخت و ساز ایجاد 
کرده اند. شرکت های بزرگ زیادی مانند مایکروسافت و اپل کار خود را 

با استفاده از این کانتینرها آغاز کرده اند.
این  دادن  قرار  هم  کنار  با 
یک  توانیم  می  کانتینرها، 
دهکده کوچک داشته باشیم. 
می توان هر کانتینر را به مورد 
مثال  داد.  اختصاص  خاصی 
مالقات  اتاق  و  کافه  برای 
روشن  رنگ  با  کانتینرهایی 
از  استفاده  با  و  کنیم  انتخاب 

راه پله های چوبی، طبقات مختلف کانتینرها را به هم ارتباط دهیم.
به گفته Taminiau، کانتینرها می توانند به روشهای مختلفی کنار هم 
قرار بگیرند و این ویژگی سبب جذابیت آنها برای ساخت و ساز سریع و 

کم هزینه شده است.
نیازی به هیچگونه پایه و فنداسیونی نیست، بنابراین هنگامی که ده سال 
آینده این روستا از بین رفت، هر چیزی می تواند دوباره در جای دیگری 

مورد استفاده قرار گیرد و هیچ اثری از روستا باقی نخواهد ماند.
با در نظر گرفتن پنجره هایی روی کانتینر ، نور طبیعی می تواند به داخل 
کانتینر نفوذ کرده و همچنین 
با باز کزدن پنجره، هوا تهویه 
می شود. برای روزهای سرد 
سال، هر کانتینر عایق بندی 
شده و وسایل گرمایی مادون 
می  قرار  استفاده  مورد  قرمز 

گیرد.
در جای دیگری در آمستردام، 
Edward van Vliet یک آپارتمان اجاره ای لوکس مشرف به رودخانه 
با  نیویورک،  بدنه یک جرثقیل ساخته است. در  از کانتینر در  استفاده  با 
ساخته  دانشگاه  یک  برای  ای  رسانه  آزمایشگاه  یک  کانتینر  از  استفاده 

شده است.

یک تجربه جهانی
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یک تجربه شهری

نگاه

ساخت نخستین آسمان خراش مارپیچ جهان در شهر دبی 
نخستین آسمان خراش مارپیچ جهان که قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ای دارد در شهر دبی ساخته می شود.

این برج قرار است تا سال ۲۰۲۰ بر آسمان این شهر سر بساید و به عنوان یکی از بلندترین ساختمان های دبی در این شهر 
سازه های بلند غرق شود.. تکنولوژی صدایی که در این آسمان خراش به کار رفته به ساکنان اجازه می دهد که آپارتمان شان 

را تنها با یک درخواست بچرخانند.

هشت مقصد برتر گردشگري اروپا بیشترین میزان 
ترافیک این قاره را به خود اختصاص داده اند.

در  گردشگري  صنعت  رشد  اخیر  سال هاي  در 
کشورهاي مختلف جهان به ویژه قاره اروپا میزان 
بویژه مقاصد  و  قاره  این  را در شهرهاي  ترافیک 

برتر گردشگري آن افزایش داده است.
در این میان سایت »تینک اسپاین« در گزارشي 
ترافیک  پر  گردشگري  مقصد  هشت  معرفي  به 
مقصد  سه  میان  این  در  که  پرداخته  اروپا  قاره 

گردشگري در کشور اسپانیا واقع شده اند.

 ورشو
شهر ورشو ـ پایتخت لهستان ـ در این رده بندي 
در رتبه ي نخست پرترافیک ترین شهر قاره ي اروپا 
هوای  و  آب  داراي  شهر  این  است.  گرفته  جاي 
واقع  آن  اطراف  در  زیادی  تپه های  و  بوده  سرد 

شده که پوشیده از جنگل هستند.
ماه  در  ورشو  بویژه  لهستان  مختلف  شهرهاي 
و  ۲۴۰ هزار گردشگر  میلیون  میزبان یک  ژوئن، 
اخیر  ماه هاي  در  که  حالیست  در  این  بوده اند، 
انگلیس،  کشورهاي  آلمان،  از  گردشگر  هزاران 
سال هاي  در  که  روسیه  و  هلند  ایتالیا،  فرانسه، 
گذشته تعطیالت خود را در دو مقصد گردشگري 
راهي  مي گذراندند،  »تونس«  و  »مصر«  ارزان 
لهستان شده اند که این امر مي تواند رشد چشمگیر 
گردشگران این کشور در سال جاري میالدي در 

مقایسه با سال ۲۰۱۰ در پي داشته باشد.
لهستان از غرب با آلمان، از جنوب با جمهوري چک 
و اسلواکي، از شرق با اوکراین، بالروس و لیتواني 
و از شمال با روسیه و دریاي بالتیک همسایه است 
و پس از الحاق به پیمان شینگن در سال ۲۰۰7، 
گردشگران این کشور به شکل چشم گیري افزایش 

یافته  است.

 مارسی
کشور  بزرگ  شهر  دومین  مارسی،  بندري  شهر 
و  گرفته  قرار  مدیترانه  دریاي  کنار  در  که  فرانسه 
بزرگ ترین بندر این دریا به شمار مي رود، در رتبه ي 

دوم پرترافیک ترین شهر قاره اروپا دیده مي شود.
جاذبه هاي  جمله  از  امکاناتي  دارای  که  مارسی 
اروپا  در  ژئواستراتژیک  موقعیت  زیبا،  گردشگري 
ممتاز، جمعیت جوان،  زندگی  مدیترانه، کیفیت  و 
پویا و خالق و تجربه طوالنی تبادالت بین المللی 
آفریقا  قاره  به  نزدیکي  دلیل  به  هرساله  است، 
کشورهاي  از  گردشگر  میلیون ها  میزبان  ساالنه 
اختیار  در  بر  عالوه  مارسي  شهر  است.  آفریقایي 
داشتن ۲۵ سالن تئاتر، اپرا، ۴۰ درصد از مساحت 
این در  داده،  اختصاص  به فضای طبیعی  را  خود 
مارسی  دریا،  ساحل  کیلومتر   ۵7 با  که  حالیست 

به  عالقه مند  گردشگران  برای  ممتازی  محل 
ورزش هاي آبي است.

 رم
شهر تاریخي رم، پایتخت ایتالیا که از آثار تاریخي 
ارزشمندي از جمله بناي کلزیوم بهره مي برد، در این 
رده بندي در رتبه ي سوم پرترافیک ترین شهر قاره 
اروپا جاي گرفته است. این شهر به دلیل بهره بردن 
عنوان  به   ۲۰۱۰ سال  در  متعدد  تاریخي  آثار  ار 
اروپا و نخستین مقصد  سومین مقصد گردشگري 

گردشگري ایتالیا توسط گردشگران شناخته شد.
مدیترانه اي  آب وهواي  داشتن  به دلیل  ایتالیا 
آثاري  جمله  از  متنوع  گردشگري  جاذبه هاي  و 
شهرهاي  در  باستان«  »رم  تمدن  از  تاریخي 
از  یکي  ونیز،  و  فلورانس  رم،  بویژه  مختلف، 
این  است.  گردشگران  محبوب  کشورهاي 
میلیون  میزبان  ۲۰  متوسط  به طور  کشور ساالنه 
را به  امر صنعت گردشگري  این  گردشگر است. 
پنج  و  کرده  تبدیل  ایتالیا  اقتصاد  ارکان  از  یکي 
این  به  ایتالیا  داخلي«  ناخالص  »تولید  از  درصد 

صنعت اختصاص یافته است.

 بروکسل
شهر زیباي تاریخي بروکسل، پایتخت بلژیک، در این 
رده بندي در رتبه ي چهارم پرترافیک ترین شهر قاره ي 
اروپا قرار دارد. بروکسل که مقر اصلی بیشتر نهادهای 
اتحادیه اروپا است، به دلیل در اختیار داشتن بناهاي 
تاریخي ارزشمند و بیش از ۱۰۰ موزه، یکي از مقاصد 

برتر گردشگري قاره اروپا یه شمار مي رود.
شهر  این  شاخص  گردشگري  جاذبه هاي  از 
میدان مرکزی، قصر سلطنتی الکن،  به  مي توان 
قصر سلطنتی بروکسل، موزه ي سلطنتی هنرهای 
زیبای بلژیک، موزه های هنرهای زیبا و کلیسای 

قلب مقدس در کوکلبرگ اشاره کرد.

 پاريس
عنوان  به  که  فرانسه  پایتخت  پاریس  شهر 
اصلي  مقصد  جهان،  شهرهاي  زیباترین  از  یکي 
فهرست  در  است،  فرانسه  گردشگران  بیشتر 
رتبه ي  در  اروپا  قاره ي  شهرهاي  پرترافیک ترین 

پنجم جاي گرفته است.
در  جهان  پیشروي  شهرهاي  از  یکي  پاریس 
سیاست،  هنر،  فرهنگ،  اقتصاد،  زمینه هاي 
لندن،  کنار  در  و  بوده  علم  و  تفریحات  تحصیل، 
توکیو و نیویورک، از ابرشهرهاي جهان محسوب 
از  تعدادي  میزبان  همچنین  شهر  این  مي شود. 
مهمترین سازمان هاي بین المللي همچون سازمان 
و  اقتصادي  همکاري  »سازمان  »یونسکو«، 

توسعه« و »اتاق بازرگاني بین المللي« است.
ساالنه حدود ۴۵ میلیون گردشگر از پاریس دیدن 
موزه ي  ایفل،  برج  که  حالیست  در  این  مي کنند، 
لوور و کاخ ورساي، سه جاذبه اصلي گردشگري 
با  همچنین  پاریس  مي شوند.  محسوب  این شهر 
دارا بودن ۴7۸ هزار درخت، سرسبزترین پایتخت 

قاره اروپا به شمار مي رود.

بارسلون
از  یکي  که  اسپانیا  کشور  در  بارسلون  شهر 
از مقصدهاي اصلي  مراکز مهم فرهنگي و یکي 
گردشگران اسپانیا بوده و از میراث تاریخي غني 
ششم  رتبه  در  رده بندي  این  در  است،  برخوردار 

پرترافیک ترین شهر قاره اروپا جاي گرفته است.
بارسلون به لحاظ اهمیت در امور گردشگري، مالي، 
تجارت، رسانه، سرگرمي، هنر، بازرگاني بین المللي و 
آموزش، یک شهر جهاني است. بندر بارسلون یکي 
است.  مدیترانه  دریاي  در  اروپا  بنادر  مهم ترین  از 
همچنین فرودگاه بین المللي بارسلونا در سال ۲۰۰9 

بیش از ۲7 میلیون مسافر را جابه جا کرده است.
»آنتونیو  چون  معماري  بناهاي  داراي  بارسلون 
گائودي« و »لوییز دومانچه اي مونتانر« است که 
انتخاب شده   به عنوان میراث جهاني یونسکو نیز 
و مقراصلي اتحادیه کشورهاي دریاي مدیترانه نیز 
است. اسپانیا با میزباني ۵7 میلیون گردشگر در سال 
را نسبت  ۲۰۱۱، رشد هشت درصدي گردشگري 
که  حالیست  در  این  کرد.  تجربه   ۲۰۱۰ سال  به 
در  کشور  این  گردشگران  از  توجهي  قابل  بخش 
بوده اند که در سال هاي  سال ۲۰۱۰، گردشگراني 
گذشته تعطیالت خود را در مصر، تونس و یا یونان 

سپري مي کرده اند.

 مادريد
شهر مادرید پایتخت و بزرگترین شهر اسپانیا که پس 
اروپا  اتحادیه  بزرگ  برلین سومین شهر  و  لندن  از 
است، در این رده بندي در رتبه ي هفتم پرترافیک ترین 
شهر قاره اروپا جاي گرفته است. مادرید به جهت 
مرکزیت جغرافیایی، پیشینه، و جاذبه های گردشگري 
پارک رتیرو، موزه  از جمله کاخ سلطنتی،  ارزشمند 
باستان شناسی، موزه دل پرادو، موزه ملی مرکز هنری 
میزبان  ساالنه  تایسن بورنمیسا  موزه  و  سوفیا  رئینا 

میلیونها گردشگر از سرتاسر جهان است.
 

 والنسیا
اسپانیا  در  والنسیا  زیباي  و  قدیمی  اشرافی،  شهر 
و  مادرید  از  بعد  کشور  این  مهم  شهر  سومین 
رتبه ي  در  رده بندي  این  در  که  است  بارسلون 
اروپا جاي گرفته  قاره  پرترافیک ترین شهر  هشتم 
مدیترانه ای  والنسیا،  هوای  و  آب  این که  با  است. 
است، اما تابستان هایش گرم و مرطوب است و به 
همین دلیل اهالی شهر در این وقت سال به سمت 
شمال اسپانیا سفر می کنند، هرچند که بهترین فصل 
سفر به والنسیا بهار است که در آن درختان پر از 
این  برتر گردشگري  از جاذبه ا ی  شکوفه هستند. 
شهر مي توان به مجموعه شهر هنر و علوم، موزه 
تحقیقاتي علوم و پارک اقیانوس شناسي اشاره کرد.

روایت
 تصویر

پارک گوئل، بارسلونا باغ های لوکزامبورگ  

پارک ویالدوریا در شهر رم هاید پارک ، لندن سنترال پارک ، نیویورک

پارک های شهری 

دیدنی جهان

نگاهي به مقاصد برتر گردشگري که بیشترین حجم
 ترافیک را در اروپا دارند
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تازه های ترافیک

تازه های  ترافیک

خبر

زمان ورود » ال آر تی« به پایتخت
پس از پنج نوبت خیز بی نتیجه شهرداری تهران برای ایجاد خطوط قطار سبک شهری )LRT(، قرار است 
اندازی یک خط تا سال 1400، به نقطه مطلوب برسد.امتیاز  با راه  امر  در دوره جدید مدیریت شهری، این 
مهم LRT در مقایسه با BRT، گنجایش بیشتر مسافربری و سرعت باالی جابه جایی میان ایستگاه هاست. 

 دبیر سرویس: لیال صفی خانی
ترا فیک

خبرآشنایی با قوانین

تعطیلی جاده های آواز خوان هلند با شکایت 
همسایگان

در  خوان  آواز  های  جاده 
هلند  یلسوم  دهکده  نزدیکی 
همسایگان  شکایت  دلیل  به 
به آنچه آن را صدای ناهنجار 
در  شد.  تعطیل  خواندند  می 
این جاده ها در صورت حرکت 
کیلومتر   60 سرعت  با  خودرو 
بر ساعت موسیقی واضحی به 

گوش می رسید.
این پروژه با سرمایه گذاری گروه نشنال جئوگرافی و نظارت سازمان حمل 
رانندگان  انگیزه اصلی ساخت آن تشویق  و  انجام شد  نیومکزیکو  نقل  و 

برای کم کردن سرعت بود.
بر خالف سایر جاده های موزیکال، این جاده برای جلب توجه توریست ها 
ساخته نشده و هدف آن بیدار و هشیار نگاه داشتن رانندگان است. »جاده 
آوازه خوان« در قسمت خطرناکی از یک بزرگراه قرار دارد که تصادفات 
می گیرد.  صورت  باال  سرعت  و  خواب آلودگی  علت  به  آن  در  فراوانی 
علت 6۸% تصادفات رانندگی بی توجهی، خواب آلودگی یا سرعت باالی 

رانندگان است.
 

خیابانی که به صورت زیر گذر وسط آب ها
 احداث شده است

از  آمد  و  رفت  برای  افراد 
باید  دیگر،  مکان  به  مکانی 
استفاده  نام جاده  به  از مکانی 
به  جاده ها  امروزه  و  کنند 
که  می شوند  ساخته  گونه ای 
از حوالی مراکز شهر یا نواحی 
این  به  تا  شوند  رد  مسکونی 
وسیله از تراکم رفت و آمد یا 

ایجاد سر و صدا جلوگیری شود.
جاده  نبودن  باعث مستقیم  تپه ها  یا  رودخانه ها  نظیر  موانع طبیعی  گاهی 
می شوند، اما این اتفاق مانع این شود که راهی برای عبور و مرور وجود 

نداشته باشد.
به تازگی فیلمی از یک پل زیر گذری در فضای مجازی منتشر شده که 
از  گذر  زیر  پل  این  ساخت  برای  می کنند.  عبور  آب  زیر  از  نقلیه  وسایل 

حضور بهترین مهندسان معماری بهره برده شده است.
این پل زیرگذر وسط آب ها در کشور هلند احداث شده و چیزی حدود ۲۵ 

متر طول دارد که روزانه حدود ۲۸000 وسیله نقلیه از آن عبور می کنند.
از  با حرکت ماشین ها  این زیر گذر به گونه ای طراحی شده که همزمان 

زیر آب، کشتی ها در باالی این پل در رفت و آمد هستند.
 

انتظار در پشت چراغ های عابر پیاده به پایان می رسد
اجرای  با  آلمانی   جوان  دو 
پشت  در  جالب  طرحی 
بهترین  راهنما  چراغ های 
عابرین  برای  را  سرگرمی 

فراهم ساخته اند.
Street pong اسم دستگاهی 
چراغ های  روی  بر  که  است 
راهنمایی و رانندگی در دو طرف 
خیابان نصب می شود و عابرین 

طی مدت انتظار خود در دو طرف خیابان می توانند از این دستگاه برای بازی  
کردن استفاده کنند. این دستگاه دارای یک صفحه نمایش لمسی 6 اینچی  
است که در تمام مدت شبانه روز روشن می ماند و عابرین را سرگرم می کند. 
اتصال دو دستگاه در دو طرف خیابان از طریق شبکه برقرار می شود و انرژی 

الزم برای روشن ماندن Street pong از چراغ راهنمائی تامین می شود. 
همانگونه که از اسم این دستگاه بر می آید بازی پینگ پنگ بر روی آن 
و  انگل  ساندرو  است.  بسیار ساده  آن  با  بازی کردن  و  است  نصب شده 
با هدف سپری  این دستگاه هستند که  هولگر میشل دو طراح و سازنده 
 Street ، کردن زمان انتظار پشت چراغ و ارتباط صمیمانه بین دو رهگذر
به  دستگاه  این  که  است  ذکر  به  الزم  اند.  کرده  بازار  روانه  را   pong
صورت آزمایشی در یکی  از شهرهای آلمان نصب شده است و نمونه های 
بیشتر  قابلیت های  نمودن  فراهم  هدف  با  آینده  ماه های  در  آن  کامل تر 

ساخته خواهد شد.

برگزاری بیست و دومین جلسه کمیسیون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری اهواز

بیست و دومین جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز، در 
خصوص طرح های پیشنهادی حوزه های مدیریتی حمل و نقل و ترافیک و 
سازمان های وابسته و همچنین بررسی پروژه های در دست اقدام در محل 

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز برگزار شد.
شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاونت  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
نقل  و  حمل  کمیسیون  اعضای  حضور  با  ای  جلسه  گذشته  روز  اهواز، 
ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون  اهواز،  شهر  اسالمی  شورای  ترافیک  و 
و  تاکسیرانی  اتوبوسرانی،  های  سازمان  عامل  مدیران  اهواز،  شهرداری 
پایانه ها، مدیران ستادی حوزه و کارشناسان مربوطه، در سالن جلسات 

این معاونت برگزار شد.
ترافیک شهرداری  و  نقل  و  معاون حمل  لویمی  محمود  جلسه  ابتدای  در 
های  حوزه  در   ،1396 سال  پایان   تا  شده  انجام  اقدامات  تمامی  اهواز، 
برنامه  و  مطالعات  و  ترافیک  مهندسی  و  ایمنی  ترافیک،  سازی  هوشمند 

ریزی را به تفصیل شرح داد.  
و  نقل  و  حمل  مدیریتی  های  حوزه  پیشنهادی  های  طرح  همچنین  وی 

ترافیک را ارائه کرده و پروژه های در دست اقدام را معرفی کرد.
درادامه مهران باباپور نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای 
اسالمی شهر اهواز گفت: باید هر چه سریعتر اقداماتی در خصوص خروج 
ریل راه آهن از محدوده شهری انجام پذیرد که این مهم نیازمند یک برنامه 

جامع مدون است .
همچنین در پایان رحیم کعب عمیر رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک 
شورای اسالمی شهر اهواز ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده بر انجام 
مطالعات جدید جامع در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر اهواز تآکید کرد.

 نخستین نشست کمیته شورای هماهنگی 
ترافیک استان خوزستان در سال 1397 

برگزار شد.
نشست  نخستین 
شورای  کمیته 
هماهنگی ترافیک 
خوزستان  استان 
 ،1397 سال  در 
بررسی  منظور  به 
و پیگیری اقدامات 
و مصوبات شاخص شورای هماهنگی ترافیک استان در 
سال گذشته و تعیین سیاست ها و برنامه های این شورا 

در سال جاری، برگزار شد.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  زاده  هاشمی  فرامند 
استانداری خوزستان با اشاره به اقدامات انجام شده در 
سال گذشته، اظهار داشت : امید است که در سال جاری 
راستای  در  مهم  و  مفید  اقدامات  ظهور  و  تبلور  شاهد 

آسایش و رفاه شهروندان محترم باشیم.
آموزش  ارتقاء  اهمیت  به  توجه  با  گفت:  زاده  هاشمی 
از  بایستی  انضباط شهری،  نداشتن  و  ترافیک  فرهنگ 
تبلیغات  و  مجازی  های  شبکه  و  سیما  و  صدا  طریق 
محیطی فرهنگ سازی الزم در این زمینه انجام گیرد.    
و  راهنمایی  پلیس  رئیس  جمشیدی  سرهنگ  ادامه  در 
بیان داشت: مهمترین راهکار  استان خوزستان  رانندگی 
جهت فرهنگ سازی ترافیکی، احداث و راه اندازی پارک 
ترافیک است که به همراه آموزش های شهروندی الزم، 
منجر به کاهش آسیبهای ترافیکی در سطح شهر می شود.

ترافیک،  حوزه  مهمترین  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
زیرساخت است، می بایست عالوه بر کمیته آرام سازی 
اصالحات  کمیته  گردیده،  تشکیل  گذشته  سال  از  که 
هندسی نیز تشکیل شود تا بتوان زیرساختها را به گونه 
ای اصالح کرد که آسیبهای جدی کاهش یافته و گره 
های ترافیکی اصالح گردد. در ادامه این نشست محمود 
لویمی معاون حمل و نقل و ترافیک ضمن ارائه گزارش 
ترافیک  در حوزه  اهواز  عملکرد شهرداری  از  تصویری 
برنامه های آتی، گفت: برای  در سال گذشته و تعیین 
برقراری نظم شهری و کاهش آمار تلفات و رصد کردن 
لحظه ای وضعیت ترافیکی شهر نیازمند هوشمندسازی و 
کنترل هوشمند ترافیکی هستیم که اساسی ترین مشکل 
نوری  فیبر  زیرساخت  نداشتن  مهم،  این  اجرای  برای 
،در حال حاضر  راستا  در همین  است،  و کافی  مناسب 
اقدام به اجرای ۸0 کیلومتر فیبر نوری کرده ایم که ۵0 
این  بتوانیم  داریم  امید  و  است  انجام شده  آن  کیلومتر 

بستر را به ۲۲0 کیلومتر افزایش دهیم.
محمود لویمی همچنین در خصوص پارکینگ طبقاتی 
طالقانی گفت: این پارکینگ تکمیل شده و آماده بهره 
برداری است و مشکل دسترسی هسته مرکزی به آن 

می بایست هر چه سریعتر برطرف شود.  
پارکینگ های خصوصی سطح شهر  وی در خصوص 
نیز اظهار داشت : طی جلسات متعدد گذشته مقرر شد 
این پارکینگ ها به طور کامل شناسایی شده و به بخش 

خصوصی و سرمایه گذار واگذار گردند.
 محمود لویمی اضافه کرد: معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اهواز از سال گذشته اقدام به نوسازی ناوگان 
اتوبوسرانی و تاکسیرانی کرده است، که در همین راستا 
130 خودرو اروندی، 9 دستگاه مینی بوس و ۵۲ دستگاه 

اتوبوس اسکانیا به ناوگان شهری اضافه شده است.
ترافیک  هماهنگی  دبیر شورای  هدایت  ایمان  پایان  در 
استان گزارشی از عملکرد این کمیته در سال گذشته ارائه 
نمود و ازجمله اقدامات انجام شده به تصویب، پیگیری و 
اجرای دستور العمل آرام سازی ترافیک در معابر شهری 
ترافیک در  آرام سازی  استان و تشکیل جلسات کمیته 

شهرستان ها به ریاست فرمانداران اشاره کرد.
وی همچنین از تصویب و پیگیری جایگزینی حمل و نقل 
ریلی یا جاده ای جهت انتقال ورق های عریض فوالد و 
نیز پیگیری و هماهنگی تامین زیرساخت ها جهت اجرای 
طرح های ترافیکی و تصویب اجرای طرح حمل و نقل و 

ترافیک هوشمند اهواز توسط شهرداری خبر داد.
مکانیزه  طرح  بایست  می  کرد:  اضافه  هدایت  ایمان 
و  شده  اجرا  وقت  اسرع  در  اهواز،  شهر  در  پارکبان 

پارکینگ طبقاتی نیز هرچه سریعتر راه اندازی شود.
ترافیکی  مطالعات  بایست  جاری  سال  در   : افزود  وی 
هسته مرکزی شهر اهواز پیگیری و تکمیل گردد. تدوین 
دستورالعمل و ساماندهی فعالیت شرکت های حمل و نقل 
عمومی مسافر درون شهری بر خط )تاکسی اینترنتی( در 
شهرهای مختلف استان خوزستان انجام شود و طرح خط 
ویژه اتوبوس سریع السیر )BRT( در شهر اهواز نیز آغاز 

و مورد پیگیری قرار گیرد.

 بررسی مشکالت ترافیکی معاونت های حمل 
و نقل و ترافیک مناطق هشتگانه 

شهرداری اهواز
مشکالت ترافیکی معاونت های حمل و نقل و ترافیک 
مناطق هشتگانه شهرداری اهواز بررسی و برنامه ریزی 

الزم جهت اجرای پروژه های ترافیکی انجام شد.
به گزارش اداره ارتباطات معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اهواز، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
به همراه مدیر کل ایمنی و مهندسی ترافیک و معاونین 
مناطق هشتگانه شهرداری اهواز مشکالت ترافیکی آن 

مناطق را مورد بررسی قرار دادند.
لویمی ضمن قدردانی از زحمات معاونین مناطق در سال 
ردیفهای  اساس  بر  جاری  سال  در  کرد:  بیان  گذشته، 
اعتباری بودجه 97 اقدامات الزم انجام گیرد و از پراکنده 

کاری به جز موارد ضروری جلوگیری شود.
 وی افزود: مناطق هشتگانه باید بر اساس نیاز سنجی 
و قابلیت اجرایی بودن پروژه ها نسبت به تدوین بودجه 

پیشنهادی سال 9۸ اقدام کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: برآورد و اسناد مناقصات تمامی 
پروژه های ترافیکی تعریف شده، طبق قیمت کل پایه 
ردیف های اعتباری سال 97 تهیه و تنظیم شده و به این 
معاونت جهت تأیید ارسال شود. همچنین باید در ابتدای هر 
پروژه ناظر مقیم پروژه توسط منطقه مربوطه و ناظر عالیه 

توسط این معاونت مشخص و معرفی شوند.
تابلوهای  تمامی  سریعتر  هرچه  باید  کرد:  تأکید  لویمی 
معیوب راهنمایی مسیر و تابلوهای فرسوده انتظامی اصالح 
و تعویض و تجهیزات ایمنی و ترافیکی جدید نصب شوند.

در پایان معاون حمل و نقل و ترافیک اظهار داشت: جهت 
تسریع در برطرف شدن مشکالت ترافیکی و اهمیت آن، 
هر هفته از روند اجرا و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های 

مناطق هشتگانه بازدید خواهند داشت.

هستند؛  آینده  زنان  و  مردان  امروز،  کودکان   
همان هایی که باید پشت فرمان خودروهای آینده 
شهرمان  بزرگراه های  و  خیابان ها  در  و  بنشینند 
قوانین  به  باید  که  همان هایی  کنند؛  حرکت 
بدانند  و  بگذارند  احترام  رانندگی  و  راهنمایی 
ترافیک یعنی چه و چگونه باید با آن برخورد کرد. 
ترافیکی  زندگی  در  برخی  که  روش هایی  با  آیا 
برای  مجالی  فرزندان  گرفته اند،  پیش  در  خود 
نکنید  فراموش  یافت؟  خواهند  ترافیک  آموزش 
که نخستین کانون آموزشی برای کودکان، خانواده 
است. بزرگ ترها با رفتارهای خود بهترین مربی و 

معلم در این زمینه هستند. 
چگونه می شود انتظار داشت که یک 

کودک بدون آموزش های نخستین، مراحل 
بعدی را هم بیاموزد؟

البته این تنها یک بعد قضیه است. یک کودک از 
زمانی که خوب و بد را فهمید، باید با آموزه های 
ترافیکی آشنا شود. او باید بداند که چگونه از خود 
مراقب  مثاًل  اینکه  کند؛  دفاع  ترافیک  برابر  در 
ازجمله خودروها، دوچرخه  نقلیه  رفت وآمد وسایل 
پارک های  منظور  بدین  باشد.  موتورسیکلت  و 
شده اند.  ساخته  منظور  شهرها  درکالن  ترافیک 
اینجا می توانید با این پارک ها آشنا شوید و درباره 

فرایند آموزشی در آن ها بیشتر بدانید.

پارک ترافیک چه جور جایی است؟
شکل  ترافیک،  آموزش  پارک های  در  همه چیز 
عابرپیاده،  پل های  دارد؛  مینیاتوری  شمایلی  و 
راننده هایشان.  و  ماشین ها  راهنمایی،  تابلوهای 
در  که  شده  کشیده  پارک ها  این  در  خیابانی 
تقاطع های همسطح  از  پر است  نقاط مختلف آن 
رانندگی.  و  راهنمایی  تابلوهای  و  غیرهمسطح  و 
خیابان های پارک ترافیک عرض اندکی دارند، اما 
اند.  با یک خیابان واقعی شبیه  در شکل و ظاهر 
پل های  خیابان،  حاشیه  تابلوهای  سفید،  خطوط 

در  رانندگی،  و  چراغ های راهنمایی  و  عابرپیاده 
اندازه هایی کوچک در مسیر دیده  شکل واقعی و 

می شوند.
در هر پارک ترافیک، چند میدان و چهارراه وجود 
توسط  که  برقی  کوچک  خودروهای  تردد  و  دارد 
کودکان هدایت می شوند، حال و هوای یک شهر 
مسیر  کنار  در  می دهد.  پارک ها  این  به  را  خیالی 
کمتر  عرضی  با  هم  معبری  خیابان،  آسفالت شده 
بچه های  تا  شده  طراحی  دوچرخه  تردد  برای 
که  بیاموزند  و  کنند  استفاده  آن  از  دوچرخه سوار 
دوچرخه سواری هم شامل قوانین و موازینی است 

که باید رعایت شود.

چرا باید به پارک ترافیک برویم؟
پارک ترافیک از بهترین روش ها برای آشناکردن 
آنکه  ضمن  است،  ترافیک  موضوع  با  کودکان 
آموزش های عملی نیز در این خصوص وجود دارد. 
در این مدرسه کودکان در محیطی کاماًل ایمن به 
بازی می پردازند و ضمن بازی و دوچرخه سواری، با 
قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا می شوند. به عنوان 
مثال، هنگام نزدیک شدن به خط کشی عابرپیاده، 

سرعت خود را کم می کنند و اگر کسی خواست از 
خط کشی عرض خیابان را طی کند، ایست کامل 
به  راهنمایی  چراغ  پشت  آن ها  می دهند.  انجام 
انتظار سبزشدن چراغ می ایستند و سعی می کنند 
اصول یک رانندگی صحیح و ایمن را یاد بگیرند. 
و  نیست  کم  جهان  کل  در  پارک ها  این  تعداد 
شهرهای  در  را  آن ها  از  زیادی  تعداد  می توان 

مختلف پیدا کرد.

چه آموزش هایی داده می شود؟
کارشناسان پارک های ترافیک، کودکان را به سه 
آموزشی  الگوهای  و  کرده اند  تفکیک  سنی  گروه 
درنظر  مراجعان  سنی  طیف  با  متناسب  را  خود 
گرفته اند. گروه اول کودکان 3 تا 7 سال هستند. 
در  آنان  به  مربیان  و  می افتند  راه  پارک  در  آن ها 
در  احتمالی  خطرهای  و  پیاده رو  در  تردد  مورد 
می آموزند  آنان  به  و  می دهند  توضیح  شهر  معابر 
باقی  و  که مفهوم پل عابرپیاده و خط های سفید 
که  دوم  گروه  چیست.  پیاده ها  به  مربوط  عالئم 
آموزش های  است،  سال   10 تا   7 کودکان  شامل 

متفاوتی می بینند.

چه  دوچرخه سواری  که  می شود  گفته  آنان  به 
مثل  خطرناک  رفتارهای  بعضی  و  دارد  خطرهایی 
به  حادثه هایی  است چه  خیابان ممکن  در  شوخی 
بار آورد. مفهوم همیار پلیس نیز به آنان آموزش داده 
می شود تا در زمانی که به همراه والدینشان در خودرو 
هستند، به موضوعاتی مثل کمربند ایمنی و سرعت 
خودرو، توجه داشته باشند و نسبت به رعایت نشدن 
قانون واکنش نشان دهند. گروه سوم هم بچه های 
10 تا 1۵ سال هستند و آموزش هایی که برای آنان 
آیین نامه راهنمایی و  به  درنظر گرفته شده، تقریباً 
رانندگی نزدیک است. آن ها مفهوم تابلوها و عالئم 
رانندگی،  قواعد  مورد  در  و  فرامی گیرند  کامل  را 
تا 1۵ سال  بچه های 7  مفصلی می بینند.  آموزش 

سوار خودروهای برقی نیز خواهند شد.

این پارک ها کاماًل ایمن است
ترافیک  پارک های  مهم  ویژگی های  از  یکی 
با  می توانند  والدین  یعنی  آن هاست؛  ایمنی   ،
خیال راحت بچه هایشان را برای آموزش به این 
پارک ها ببرند و به مسئوالن این مراکز بسپارند. 
که  دارد  وجود  آموزشی  مربی  چند  پارک  هر  در 
نقاط  ضمن  در  بود.  خواهد  بچه ها  به  حواسشان 
مختلف پارک هم ایمن سازی شده است تا حادثه 

ناگواری اتفاق نیفتد.
بهره برداری  از  قبل  پارک ها  این  استاندارد  ایمنی 
این  ضمن  در  و  می شود  ارزیابی  کامل  طور  به 
پارک ها از این نظر در طول سال، چند نوبت مورد 
بازدید قرار می گیرند. ماشین های برقی هم کاماًل 
ندارند  سرعت  آنقدر  و  هستند  ایمن  و  استاندارد 
که بخواهند مشکلی ایجاد کنند. والدین در زمان 
آموزش می توانند در پارک حضور داشته باشند یا 

اینکه بروند و به کارهایشان برسند.
      

 گردآوری: معصومه شکراللهی
 مسئول امور آموزش و فرهنگ ترافیک

بر  سرعت  ثبت  های  سیستم  اثر   )4-2
شهر  محورهای  برخی  تصادفات  کاهش 

اهواز 
آمار تصادفات قبل و بعد از نصب دوربین در برخی 
اثر چشمگیر  نشان دهنده ی  اهواز  محورهای شهر 
کاهش  بر  سرعت  تخلف  هوشمند  های  سیستم 
جدول  است.  فوتی  و  جرحی  خسارتی،  تصادفات 
۵ این اطالعات را برای هفت محور تحت کنترل 

هوشمند را نشان می دهد.
پس از نصب دوربین به طور متوسط ۲3 درصد از 
تصادفات خسارتی، 30 درصد از تصادفات جرحی 
و 71 درصد از تصادفات فوتی این محورها کاسته 
شده است. همچنین میانگین سرعت به طور متوسط 
یک  است.  شده  مواجه  درصدی   31 کاهش  با 
متوفی  افراد  تعداد  ها  دوربین  نصب  از  پس  سال 
نجات جان  و  است  یافته  نفر کاهش  به ۸  از ۲۸ 
رانندگان یکی از مهم ترین دست آورده ای اجرای 
تعداد  چشمگیر  کاهش  است.  بوده  طرحی  چنین 
تصادفات و میانگین سرعت در این محورها بسیار 
امیدوارکننده است و مسلماً می توان انتظار داشت 
که چنین نتایجی پس از به کارگیری سیستم های 
هوشمند در بقیه محورهای شهر اهواز حاصل شود.

3-4( اثر سیستم های ثبت سرعت بر 
کاهش تصادفات کل شهر اهواز

برای مشخص شدن اثر سیستم های ثبت سرعت 
بر کاهش تصادفات می توان فراوانی انواع تصادفات 
در سال  بررسی کرد.  آن،  اجرای  از  بعد  و  قبل  را 
1391 در شهر اهواز اولین دوربین های ثبت تخلف 
مورداستفاده  منتخب  محورهای  برخی  در  سرعت 
قبل  سال  دو  تصادفات  اطالعات  گرفتند.  قرار 
نکات  حاوی  ها  دوربین  نصب  از  بعد  سال  دو  و 
جالب توجهی از اثر این سیستم ها بر تصادفات کل 

شهر می باشد.
شکل 6 فراوانی تصادفات فوتی بین سال های 90 

تا 93 را نشان می دهد.
مطابق با شکل 6 پس از این که در سال 91 سیستم 
ثبت تخلف سرعت مورداستفاده قرار گرفت در سال 
است.  یافته  کاهش  فوتی  تصادفات  فراوانی   9۲
از سال  این تصادفات  فراوانی  اگرچه در سال 93 
9۲ بیشتر است، اما تعداد این تصادفات همچنان از 
تعداد تصادفات دو سال 90 و 91 که دوربینی نصب 

نشده بود، کمتر است.
شکل 7 فراوانی تصادفات جرحی بین سال های 90 

تا 93 را نشان می دهد.
همان طور که از شکل 7 مشخص است در سال 
تعداد  ها  دوربین  نصب  از  پس  سال  یک  و   9۲
تصادفات جرحی افزایش یافته است. این افزایش 
غیرقابل انتظار بوده است و می تواند به دلیل شوک 
ناشی از نصب دوربین ها و بروز تغییرات ناگهانی 
باشد؛  سرعت  کاهش  مانند  رانندگان  رفتار  در 
به صورت  بعد  سال  در  جرحی  تصادفت  تعداد  اما 
تصادفات جرحی  تعداد  و  چشمگیری کاهش یافته 
کمتر  ها  دوربین  نصب  از  قبل  تصادفات  تعداد  از 
شده است و می توان به این نکته اشاره کرد که 
رانندگان و شبکه حمل ونقل خود را با این سیستم 

وقف داده اند.
شکل ۸ فراوانی تصادفات خسارتی بین سال های 

90 تا 93 را نشان می دهد.
تعداد  کاهش  بر  سرعت  ثبت  های  سیستم  اثر 
مشاهده  قابل  به وضوح  خسارتی  تصادفات 
است. مطابق با شکل ۸ پس از به کارگیری این 
تعداد  صعودی  روند  از   91 سال  در  ها  سیستم 
روند  این  و  شده  جلوگیری  خسارتی،  تصادفات 
این حجم  درواقع  است.  درآمده  نزولی  به صورت 
به نوعی  تواند  می  مالی  های  کاهش خسارت  از 
های  سیستم  احداث  اولیه  هزینه  توجیه کننده ی 

ثبت سرعت باشد.
درنهایت، شکل 9 فراوانی کل تصادفات بین سال 

های 90 تا 93 را نشان می دهد.
مهم ترین معیار برای تشخیص کارآمدی سیستم 
های ثبت سرعت، اثر آن بر فراوانی کل تصادفات 
می باشد. همان طور که از شکل 9 مشخص است 
پس از پایان سال 91 فراوانی کل تصادفات شهر 
اهواز روند نزولی به خود گرفته است و سیستم های 
ثبت تخلف سرعت اثر مثبتی بر کاهش تصادفات 

داشته اند.
نتیجه گیری

افزایش  در  اساسی  نقش  موتوری  نقلیه  وسایل 
کیفیت زندگی جوامع داشته است. در کنار این نقش 
مثبت باید به عوارض آن نظیر وقوع تصادفات اشاره 
کرد. تصادفاتی که منجر به تلفات جانی، جراحت 
عاملی  ترین  عمده  شود.  می  مالی  و خسارات  ها 
که باعث بروز تصادفات می شود، سرعت غیرمجاز 
است. جاده ها و خودروها برای سرعت مشخصی 
سرعت  حرکت  سرعت  چنانچه  اند.  شده  طراحی 
مجاز بیشتر شود، دیگر دو عامل جاده و خودرو نمی 
و شخص  باشند  تصادف  وقوع  اصلی  عامل  تواند 
راننده به عنوان ضلع سوم مسبب تصادف محسوب 
می شود؛ بنابراین باید سرعت خودروها در محدوده 

به  رانندگان  تمام  اما  بگیرد؛  قرار  مجاز 
از  باید  و  نیستند  پایبند  رانندگی  قوانین 
طریق اجرای طرح های تنبیهی رانندگان 
متخلف را ملزم به اجرای قوانین کرد. در 
مورد تخلف سرعت، ثبت سرعت غیرمجاز 
مالی  جریمه  صورت  به  قانون  اعمال  و 
تنبیهی  تواند طرح  می  توقیف خودرو  یا 
سرعت  ثبت  چگونگی  باشد.  مناسبی 
کاهش  بر  آن  اثر  و  متخلف  خودروهای 
سرعت  میانگین  و  تصادفات  تخلفات، 
دنبال  به  پژوهش  این  که  است  سؤالی 
داده  مبنای  بر  آن  برای  پاسخی  یافتن 

های کالن شهر اهواز بوده است.
های  روش  طریق  از  سرعت  کنترل 
هوشمند  و  افسر(  )توسط  فیزیکی 
روش  شود.  می  انجام  دوربین(  )توسط 
هزینه  ولی  کمتر  اولیه  هزینه  فیزیکی 
به  نسبت  بیشتری  عملکردی  های 
مدت  دراز  در  دارد.  هوشمند  کنترل 
هزینه  جبران  با  هوشمند  های  سیستم 
بود.  خواهند  تر  اقتصادی  بیشتر،  اولیه 
دقت  نظیر  منافع  سایر  دیگر  طرف  از 
و  ترافیک  جریان  در  اخالل  عدم  باال، 
عملکرد شبانه روزی، بر محاسن کنترل 

هوشمند اضافه می کند.
پس از به کارگیری سیستم های هوشمند 

این  در  است.  ها  آن  عملکرد  بررسی  بعدی  گام 
پژوهش استفاده از سیستم های هوشمند در برخی 
محورهای کالن شهر اهواز تصادفات فوتی، جرحی 
و خسارتی را به میزان قابل توجهی کاهش یافته اند. 
در واقع پس از اجرای این طرح ها رانندگان ملزم 
به رعایت سرعت مجاز شده اند و میانگین سرعت 
محور کاهش یافته است و ازآنجاکه سرعت به طور 
آن  همچنین شدت  و  تصادفات  وقوع  بر  مستقیم 
اثرگذار است، نتایج مطلوبی بر کاهش تصادفات به 

دست آمده است.
در بخش دیگری از این پژوهش با توجه به عملکرد 
مناسب سیستم های هوشمند ثبت تخلف سرعت، 

استفاده از آن برای سایر محورها، توصیه شده است. 
با فرض وجود محدودیت مالی، محورها بر اساس 
اند. هرچه حجم  اولویت بندی شده  ترافیک  حجم 
سخت تر  آن  فیزیکی  کنترل  باشد  بیشتر  محور 
نمی  خودروها  فراوانی  دلیل  به  زیرا  بود،  خواهد 
از طرف  و  کرد  ثبت  را  ها  آن  همه  توان سرعت 
دیگر توقیف خودروها بر جریان ترافیک اخالل وارد 
می کند، بنابراین این محورها در اولویت استفاده از 

سیستم های هوشمند قرار می گیرند.

مشق ترافیکی کودکان درپارک ترافیک

بررسی تأثیر سیستم های هوشمند ثبت تخلفات 
بر کاهش تصادفات - مطالعه موردی کالن شهر اهواز       

شکل 6(: فراوانی تصادفات فوتی بین
 سال های 90 تا 93

فوتی

۸90
۵0
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90 91 9۲ 93 94

جرحی

شکل7(: فراوانی تصادفات جرحی بین
 سال های 90 تا 93
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خسارتی

شکل ۸(: فراوانی تصادفات خسارتی بین
 سال های 90 تا 93
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شکل 9(: فراوانی کل تصادفات بین 
سال های 90 تا 93
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نام محورردیف

بلوار ساحل غربی کیانپارس 
)حدفاصل پل سوم تا هفتم(

بلوار ساحلی غربی گلستان 
تا  پنجم  پل  )حدفاصل 

از پلیس راه قدیم تا میدان 
دغاغله )بلوار زرتشت(

حدفاصل  شیر  چهار  بلوار 
میدان  تا  بندر  شهید  میدان 

چهر اسب

بلوار فنی و حرفه ای

بلوار آیت اهلل بهبهانی

بلوار بسیج

جمع کل

تعداد تصادفات قبل از نصب 
دوربین

تعداد تصادفات بعد از 
نصب دوربین

میانگین سرعت

جرحی

11

۸

۵4

103

۲۲

14۸

۲7۵

6۲1

فوتی

0

1

3

۲

0

1

1

۸

قبل از 
دوربین

11۲

97

77

11۸

7۸

11۵

113

710

بعد از 
دوربین

6۵

61

60

۸6

۵6

۸4

79

491

خسارتی

۸۸

60

1۸37

933

94

1449

۲46۲

69۲3

فوتی

۲

4

10

4

1

3

4

۲۸

جرحی

۲۸

1۲

76

14۵

34

۲14

3۸0

۸۸9

خسارتی

11۲

7۸

۲3۸۸

1۲13

1۲۲

1970

31۲0

9003

7

6

5

4

3

2

1

جدول ۵:آمار تصادفات قبل و بعد از نصب دوربین کنترل سرعت در برخی محورها

 قسمت دوم
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این گیاه ایرانی به درمان بیماری
 ام اس کمک می کند

که  داد  نشان  امریکا  در  شده  انجام  های  پژوهش 
زعفران می تواند به درمان بیماری ام اس کمک کند.

زعفران حاوی ترکیب فعالی به نام کروسین است که 
از سلول های مغزی در برابر بیماری ام اس محافظت 

می کند.
این ماده در واقع از آسیب دیدن سلول هایی که غالف 
می نماید.  جلوگیری  می کنند،  تولید  مغز  در  را  میلین 
میلین الیه ای است که مانند عایقی محافظ در اطراف 

نورون ها )سلول های مغزی( قرار دارد.
بیماری ام اس در اثر التهاب سلول های مغزی ایجاد 
می شود. در حقیقت در این بیماری سلول های مغزی 

این الیه محافظتی خود را از دست می دهند.
نتایج این پژوهش که در نشریه ایمونولوژی امریکا به 
چاپ رسید، امیدهای تازه ای را در جهت تولید داروهای 
جدید برای درمان بیماری ام اس به همراه داشته است.

بهترین ادویه و گیاهان برای سالمت مغز
تعدادی از گیاهان و ادویه ها سالمت مغز شما را بهبود 
از آن ها و  به برخی  نگاهی  این مقاله  می بخشند. در 

فوایدشان برای مغز می اندازیم.
زردچوبه

که  است  کورکامین  نام  به  ماده ای  حاوی  زردچوبه 
خاصیت ضدالتهاب و آنتی اکسیدانی دارد ) دو فاکتوری 
که برای سالمت مغز و سالمت کلی بدن الزم اند ( 
زردچوبه سالمت مغز را بهبود بخشیده و با حذف بتا 
آمیلوئید ) ماده ای پروتئینی ( در مغز از بیماری آلزایمر 
جلوگیری می کند. تجمع بتا آمیلوئید باعث شکل گیری 
آلزایمر می شود.  بیماری  به  مربوط  مغزی  پالک های 
سلول های  شکستن  از  ممانعت  با  زردچوبه  بعالوه 

عصبی مغز محافظی برای سالمت آن است.
مریم گلی

است.  مغز  تقویت کننده ی  خاصیت  دارای  گلی  مریم 
می باشد.  موثر  آلزایمر  بیماری  درمان  در  همچنین 

می توانید این گیاه را مانند چای دم کرده  مصرف کنید.
کهن دار یا جینکو

گیاه جینکو از زمان قدیم در طب سنتی چینی برای 
شناخته  آن  فواید  و  شده  می  استفاده  جنون  درمان 
عملکرد  بهبود  به  جینکو  می شود  گفته  است.  شده 
گردش  برای  محرکی  و  کرده  کمک  مغز  شناختی 

خون و جریان آن به مغز است.
جینسنگ

دارویی جینسنگ است  از مشهورترین گیاهان  یکی 
که دارای مواد شیمیایی ضدالتهابی به نام جینسنوسید 
می باشد. در تحقیقات دانشمندان به اثبات رسانده اند 
که جینسنوسید ها کمک می کنند سطح بتا آمیلوئید 
با  تا حدودی  گیاه  این  یابد.همچنین  در مغز کاهش 

آلزایمر نیز مبارزه می کند.
آب قاشقی

می شود.  استفاده  ذهن  بهبود  برای  قاشقی  آب  گیاه 
نشان  حیوانات  روی  گرفته  صورت  آزمایش های 
با استرس  تا  این گیاه به مغز کمک می کند  داده اند 

اکسیداتیو مبارزه کند.
بادرنجبویه

اغلب این گیاه به شکل چای مصرف شده و برای درمان 
بادرنجبویه  است.  شده  شناخته  بی خوابی  و  اضطراب 

می تواندعملکرد شناختی ذهن را بهبود بخشد.

گیاهی برای بهبود میگرن!

معادل  میگرن  کنترل  و  پیشگیری  در  زنجبیل  اثر   
از  زنجبیل  باشد.گیاه  می  شیمیایی  مسکن  داروهای 
سال ها قبل و در طب سنتی دارای کاربردهای درمانی 
محققان  توسط  شده  انجام  مطالعات  است.  متعدد 
دانمارکی نشان داد که گیاه زنجبیل در کنترل و بهبود 
این  کند.  می  ایفا  بسزایی  نقش  میگرنی  سردردهای 
محققان پی بردند که اثر زنجبیل در پیشگیری و کنترل 

میگرن معادل داروهای مسکن شیمیایی می باشد.
گیاه زنجبیل از سال ها قبل و در طب سنتی دارای 
بوده  تهوع  رفع  جمله  از  متعدد  درمانی  کاربردهای 
کنترل  به  زنجبیل  که  داد  نشان  اخیر  مطالعه  است. 
واکنش های التهابی و درد کمک کرده و سردردهای 

میگرنی را بهبود می بخشد.
متخصصان توصیه می کنند با شروع عالیم میگرن، 
زنجبیل  پودر  مرباخوری  قاشق  سوم  یک  حدود  در 
)معادل ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلی گرم( را در آب گرم ریخته 
و بنوشید. همچنین می توان از زنجبیل تازه در رژیم 
تعداد  گیاه  این  مصرف  نمود.  استفاده  روزانه  غذایی 
قابل  میزان  به  را  میگرن  حمالت  شدت  و  دفعات 

مالحظه ای کاهش می دهد.

دانستنی ها فناوری
     با استفاده ازکفی هوشمند کفش از سالمت خود 

شوید باخبر 
اتریشی  شرکت  یک   
نام  به  هوشمندی  کفی 
برای  وان«  »استاپ  
کفش  های  در  استفاده 
که  کرده  تولید  عادی 
حسگرهای  آن  بافت  در 
جمع   برای  پیشرفته  ای 
مورد  در  اطالعات  آوری 
از  کننده  استفاده  سالمت 

این کفی هوشمند وجود دارد.
 به گزارش دیجیتال ترندز، این حسگرها با بررسی شیوه راه رفتن، نحوه 
داده  های  فرد،  جغرافیایی  موقعیت  های  و  تحرک  شیوه  پا،  وزن  توزیع 
مفیدی را در مورد وزن، میزان کالری مصرف شده، فعالیت  های روزمره، 
جمع  آوری  را  او  اسکلت  ساختار  بر  فشار  هرگونه  و  فرد  کلی  وضعیت 
می کنند. این اطالعات در نهایت به یک برنامه تلفن همراه منتقل شده و 
در قالب داده  های قابل درک و سامان یافته در اختیار کاربر قرار می گیرند. 
آن،  از  استفاده  با  است  مدعی  کفش  هوشمند  کفی  این  سازنده  شرکت 
این  از  و  بود  پذیرخواهد  امکان  افراد  بدن  موضعی  مشکالت  شناسایی 
پا درد، درد چانه،  طریق می توان برای حل مشکالتی همچون کمردرد، 
تنظیم حرکات پا، حل مشکل ناهنجاری  های پا، ناهماهنگی  های ستون 
اقدام نمود. شرکت سازنده  انسان  فقرات و ضعف عضالنی اسکلت بدن 

»استاپ  وان« را یک فیزیوتراپیست همراه معرفی کرده است.
 

    روبات  های بهیار برای جا به جا کردن دارو و 
ها   بیمارستان  تجهیزات در 

چین  در  بیمارستانی   
کار  به  را  هایی  روبات  
گرفته تا به جای بهیارها، 
دارو و تجهیزات را جا به 
ها  روبات   این  کنند  .  جا 
یک  برابر   ۱۰ می  توانند 
به  جا  بار  معمولی  بهیار 

نمایند.  جا 
می توانند    کدام 
مسئولیت  های ۴ بهیار را 
نامیده   Noah همگی  که  روبات   ۸ حاضر  حال  در  بگیرند.  عهده  بر 
 ، اسناد  و  اند  شده  گرفته  کار  به  چین  در  بیمارستانی  در  می شوند، 
دارو و تجهیزات جراحی به وزن ۳۳۰ کیلوگرم را حمل می کنند . این 
در  می توانند  دلیل  همین  به  هستند  مجهز  جی  پی  اس  به  روبات  ها 
راحتی  به  بیمارستان  پیچ  در  پیچ  راهروهای  و  مختلف  های  بخش 
تردد کنند. روبات  های »نوا« در بیمارستان زنان و کودکان گوانگژو 
 ۱۹۴۴ از  روبات  ها  این  امیدوارند  بیمارستان  مسئولین  کنند.  کار می 
شب  و  روز  طول  در  بیمارستان  در  پرستاران  پیاده   روی  کیلومتر 
جلوگیری  کنند  . از سوی دیگر چون این روبات مجهز به یک کابینت 
دست  به  آلودگی  خطر  از  دور  به  و  بیشتر  اطمینان  با  داروها  است، 

می رسد . پرستاران 
 

    سطل زباله هوشمند که گرد و خاک محیط
 را قورت می دهد 

تولید  از  »برونو«  شرکت 
هوشمندی  زباله  سطل 
که  است  برداشته  پرده 
بازار  به  زمستان  اوایل  از 

می آید.
برای  آشغال  سطل  این   
دستی  نظافت  به  کمک 
و  است  مناسب  بسیار 
پاک  همیشگی  مشکل 
کردن کامل محیط اطراف از گرد و غبارهای ریز و پراکنده را برطرف 
این  نزدیکی  ریز در  زباله های  و  می کند. در صورتی که گرد و غبار 
سطل زباله قرار گیرند ، حسگرهای آن از وجود آلودگی در اطراف خود 
زباله های ریز  به درون خود جذب می کند.  را  آنها  مطلع شده و کل 
و ذرات گرد و غبار بعد از ورود به سطل زباله و گذر از یک لوله وارد 
لیتر ظرفیت   ۵۰ زباله هوشمند حدود  این سطل  آن می شوند.  مخزن 
دارد و پس از یک بار شارژ باتری به مدت ۳۰ روز قابل استفاده است. 
تلفن همراه هم عرضه می شود  برنامه  زباله یک  این سطل  با  همراه 
که پرشدن سطل یا اتمام تقریبی باتری را به اطالع کاربر می رساند. 

خرید این سطل زباله با پرداخت ۲۲۹ دالر امکانپذیر است.

قرصی که ورود خود را به معده اعالم می کند
داروی  و  غذا  سازمان 
به  بار  اولین  برای  آمریکا 
است  داده  مجوز  قرصی 
معده  به  را  خود  ورود  که 

اطالع می دهد.
یک  به  سازمان  این     
ژاپنی  داروسازی  شرکت 
فناوری  شرکت  یک  و 
آمریکایی اجازه داده است 
تا این سیستم را که »سیستم دیجیتال ردیابی خوردن دارو« نام گرفته 
در آمریکا عرضه کنند. این سیستم در قرصی به کار گرفته شده که در 
بیماری  های روانی مورد استفاده قرار می گیرد و »آری   پی  پرازول« نام 
موادی  از  که  دارد  قرار  این قرص یک حسگر/فرستنده  داخل  در  دارد. 
ساخته شده که در دستگاه گوارش جذب می شوند. وقتی این قرص در 
تماس با ترشحات معده قرار می گیرد، حسگر فعال می شود و آغاز فرآیند 
هضم به اضافه برخی ویژگی  های فیزیولوژیک مثل میزان فعالیت دارو 
را ثبت می کند. این اطالعات به چسبی که بیمار روی پوستش چسبانده 
انتقال می یابد و از آنجا به اپلیکیشنی در موبایل بیمار ارسال می شود. 
در  می تواند  اینترنت  طریق  از  اطالعات  این  بیمار،  موافقت  صورت  در 
اختیار مراقبان بیمار، پزشکان، کادر درمانی یا اشخاص دیگر قرار بگیرد. 
سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز استفاده از  آری  پی  پرازول  دیجیتال 
افسرگی- مختلط  »حمالت  و  »اسکیزوفرنی«  درمان  برای  فقط  را 

افسردگی  در  کمکی  درمان  یا  اول  نوع  دوقطبی  اختالل  در  شیدایی« 
روان  در  دیجیتال  قرص  این  مصرف  است،  گفتنی  است.  کرده  صادر 
نیست  معلوم  همچنین  است.  ممنوع  دمانس  از  ناشی  )سایکوز(  پریشی 
مشکالت  از  یکی  نه.  یا  است  بی  ضرر  کودکان  در  آن  از  استفاده  آیا 
درمان بیماری  های روان پزشکی، خودداری بیمار از خوردن دارو است، 
این قرص  آیا  این سیستم می گویند روشن نیست که  تولیدکنندگان  اما 
را مصرف  دارویش  بیمار حتما  این کمک کند که  به  دیجیتال می تواند 
از  شدن  مطلع  می گویند  سیستم  این  تولیدکنندگان  این  بر  عالوه  کند. 
شروع هضم قرص ممکن است بین نیم ساعت تا دو ساعت طول بکشد 
این  از  بنابراین،  کند  ردیابی  را  آن  نتواند  سیستم  است  ممکن  گاهی  و 
اورژانس  موارد  در  آیا  اینکه  و  لحظه«  به  »لحظه  ردیابی  برای  قرص 

هضم و جذب دارو آغاز شده یا نه نباید استفاده شود.

افتتاح ساختمان جدید شهرداری منطقه دو  --------- ---------------------------------------------- ------------------حسن بهرامی

دکتر ژان فرموزان در باره فواید
 روزه داری چنین می گوید:

بدن  است، عرق  باردار  زبان  داری،  روزه  آغاز  در 
بینی  آب  گاه  گیرد،  می  بو  دهان  شود،  می  زیاد 
کامل  شستشوی  عالمت  همه،  و  افتد  می  راه 
بدن است. پس از سه، چهار روز، بو برطرف می 
شود، اسیداُوریک ادرار کاسته می شود و شخص 
احساس سبکی و خوشی خارق العاده ای می کند 

و در این حال اعضا هم استراحتی دارند.
 

 دکتر کارلو آمریکایی در مورد فواید 
روزه می گوید:

زیر  موارد  برای  مدت  دراز  درمانی  روزه 
تجویز می شود:

۱- فشار خون زیاد  ۲-تََصلُّب شرائین که تازه آغاز 
شده  ۳- گرفتگی مجاری خون و لنف  ۴-آسم قلب  
۵-آنژین قلبی  ۶- سرطان خون  7- امراض عصبی، 
۸- اختالالت دستگاه متابولیسم )چاقی، نِقِرس، ورم 
مفاصل، رماتیسم  ۹- امراض کبد، ۱۰- ورم کیسه 
صفرا  ۱۱- امراض معده و روده، ۱۲- یبوست مزمن 
۱۳- ورم لوزه مزمن ۱۴-زکامهای حلق و بینی ۱۵- 
زکامهای نای و نایژه  ۱۶- ناراحتی های کلیه و مثانه  
اختالالت  خاصره،  لگن  )تورم  زنان  امراض   -۱7
دمل   -۱۹ اگزما   -۱۸ یائسگی(  نازایی،  قائدگی، 
امراض چشمی مثل آب  ۲۰-کورک و کهیر ۲۱- 
سبز ۲۲- سر درد مزمن ۲۳- افسردگی ۲۴- ضعف 
جنسی ۲۵-هیجان شدید  ۲۶- وسواس ۲7-نوالژی 
مخصوصاً میگرن  ۲۸- صعب العالج  ۲۹- سرطان 

قبل از آشکار شدن

دکتر کارلو :
روزه ای که اسالم واجب کرده، بزرگترین ضامن 

سالمتی بدن است.

دکتر کارل )فیزیولوژیست بزرگ 
فرانسوی( می گوید: 

لزوم روزه داری در تمام ادیان تأکید شده است. 
تحریک  نوعی  گاهی  و  گرسنگی  ابتدا  روزه  در 
در  ولی  شود،  می  احساس  ضعف  بعد  و  عصبی 

عین حال کیفیات پوشیده ای که اهمیت زیادی 
باالخره تمام اعضا  افتند و  فعالیت می  به  دارند، 
مواد خاص خود را برای نگهداری و تعادل محیط 

داخلی و قلب قربانی می کنند.

دکتر کودل پا فرانسوی می گوید:
۴/۵ بیماری ها از تخمیر غذا در روزه ها است که 

همه با روزه اصالح می گردد.

دکتر بندیکت :
در این مدت )ایام روزه( در ترکیب خون، هیچگونه 
اخالطی به هم نرسیده و آن نوری که در بعضی 
از روزه داران دیده می شود، یک حالت جوانی و 

نشاطی است که برای روزه داران رخ می دهد.

 کلنل درورشا )روانشناس( :
روزه موجب حالت جزبه روحی می شود.

دکتر تومانیاس:
از غداها  نمودن  پرهیز  بزرگ کم خوردن و  فایده 

در  معده  چون  که  است  آن  کوتاه،  مدت  یک  در 
در  و  بوده  غذا  از  پر  مرتب  ماه  یازده  مدت  طول 
مدت یک ماه روزه داری، مواد غذایی خود را دفع 
می کند و همین طور کبد، که برای حل و هضم 
غذا مجبور است دائماً صفرای خود را مصرف کند. 
در مدت سی روز ترشحات صفراوی را صرف حل 
کردن باقیمانده غذای جمع آوری شده خواهد کرد.

اندکی  غذا  نتیجه کم خوردن  در  دستگاه هاضمه 
فراغت حاصل نموده و رفع خستگی می نماید. روزه 
یعنی کم خوردن و کم آشامیدن در مدت معینی از 
تندرستی  حفظ  و  معالجه  راه  بهترین  این  و  سال 
است که طب قدیم و جدید را از این حیث متوجه 
آالت  به  که  را  امراضی  مخصوصاً  ساخته،  خود 
هاضمه به خصوص کلیه و کبد عارض می شود 
روزه  کرد،  عالج  را  آنها  توان  نمی  دارو  توسط  و 
بخوبی معالجه  می نماید. چنانچه بهترین داروها 
گرفتن  روزه  هاضمه  سوء  کردن  برطرف  برای 
است، مرض مخصوص کبد نیز که موجب یرقان 
روزه  معالجه اش همانا  بهترین طریقه  می گردد، 
گرفتن است، چه آنکه ایجاد این مرض اغلب اوقات 

زیادی  مواقع  در  که  است،  کبد  خستگی  بواسطه 
عمل و فعالیت نمی تواند صفرا را از خون بگیرد.

شهید دکتر پاک نژاد : 
در ظرف مدت یک ماه روزه داری، آدمی دارنده 
یک بدن تازه تعمیر شده و آزاد گردیده و از قید 

و بند سموم رها شده است.

دکتر کلوخ )پزشک مشهور آمریکایی(:
عفونی  های  میکروب  زیاد  تماس  از  سرطان 
سرطان  آید،  می  پدید  بدن  با  آنها  های  سم  و 
معده             یا  روده  در  که  است  کوچکی  دمل  ابتدا 
آسانی  به  توانیم  می  را  ها  دمل  این  روید،  می 
با یکی دو هفته روزه، معالجه کنیم. معالجه کم 
خونی معمولی، سیلیس، ماالریا، کثافت و چرک 
بوسیله ترک غذا،  بد که  بسیار  ریه، دمل ها ی 

ترک خورامهای گوشت دار ممکن می شود.

دکتر آلکسی سوفورین)پزشک 
روسی(:

تنها طریق برای قطع ریشه سرطان روزه است 
در  ای  ویژه  فائده  روزه  طریق  از  بس.درمان  و 
بیماری های کم خونی، ضعف روده ها، التهاب 
داخلی،  و  خارجی  های  دمل  مزمن،  و  بسیط 
قند،  مرض  چشم،  های  بیماری  نِقرس،  سل، 
بیماری های جلدی، بیماری های کلیه، کبد، و 
عرق  نوراستنی،  استسقا،  روماتیسم،  اسکلیرور، 
های  بیماری  و  پوست(  )ریختگی  خراز  النساء، 

دیگر دارد.

 دکتر اتوبو خنگر در کنگره پزشکی بغداد : 
بیمارگونه  رسوبات  سوزاندن  با  دار  روزه  شخص 
را       خود  متابولیسم  کوره  بدن،  زائد  های  چربی  و 
تأسیس  از  که  سال  پنجاه  مدت  در  افروزد.  می 
هزار  پنجاه  از  بیش  گذرد،  می  اتوبوخنگر  کلینک 
بیمار در این کلینیک، توسط روزه درمان شده امدند. 
دانستن فلسفه احکام، سبب معرفت و شناخت بیشتر 
باعث  و همین شناخت،  دین می گردد  به  نسبت 

تقویت اعتقاد و ایمان انسان خواهد شد.

مشخصی  زمان  و  ماه  یک  رمضان  مبارک  ماه   
های  دروازه  و  زیادتر  آن  در  اعمال  ثواب  که  است 
خیر برای طالبان آن گشوده می گردد، رمضان ماه 
خیر و برکت و انفاق است. در قرآن کریم از این ماه 
به نام هدایت کننده مردم یاد شده، ده روز اول ماه 
مبارک رمضان آن رحمت، ده روز وسط آن بخشش 
جهنم  آتش  از  آزادی  آن  آخر  روز  ده  و  آمرزش  و 
این ماه وارد شده،  بزرگی  احادیث زیادی در  است. 
در صحیح بخاری و مسلم آمده است که پیامبر صلی 
اهلل علیه و سلم  فرمود: “چون رمضان فرا رسد دروازه 
های بهشت باز شده و دروازه های دوزخ بسته می 
شود و شیاطین به زنجیر کشیده می شوند”. و چون 
اعمال خیر در این ماه زیاد می شود، و همچنین برای 
تشویق به انجام اعمال صالح دروازه های بهشت باز 
می گردد و برعکس چون اهل ایمان کمتر مرتکب 
گناه می شوند شیاطین به زنجیر کشیده می شوند 
خود  اهداف  به  ماهها  دیگر  توانند همچون  نمی  و 

دست یابند.
اهلل متعال پنج چیز را در ماه مبارک 

رمضان از خصوصیات امت اسالمی قرار 
داده است که عبارتند از:

اثر  ۱( خوشبو بودن دهان روزه دار نزد خدا که در 
خالی بودن معده به وجودمی آید و مردم آن را ناپسند 
بهتر  نیز  بوی مسک  از  خدا  نزد  این  که  دانند  می 
است؛ زیرا که در اثرعبادت خدا پدید آمده، و هرچه 

پروردگار  نزد  باشد  خدا  عبادت  و  طاعت  از  ناشی 
از آن  بهتر  محبوب است و خداوند متعال خوبتر و 

را به عبادت کننده می دهد.
افطار  تا هنگام  برای روزه داران  استغفار مالئکه   )۲
مکرمند،  و  معصوم  مخلوقاتی  که  ها  مالئکه  شان، 
راستی که این مالئکه های معصوم و مکرم قابلیت آن 

را دارند که دعایشان در حق روزه داران قبول شود و 
این خود داللت بر بلند قدر بودن روزه داران می نماید.

خود  بهشت  روز  هر  هستی،  و  جهان  پروردگار   )۳
را زینت می دهد تا بندگانش را برای رسیدن بدان 

تشویق نماید.
کشیده  زنجیر  به  شیاطین  مبارک  ماه  این  در   )۴
به  توانند  نمی  ها  ماه  دیگر  مانند  و  شوند  می 
بندگان  بر  از فضل خدا  این  و  برسند  خود  اهداف 
صالح می باشد که دشمنشان را زندانی کرده لذا ما 
مشاهده می کنیم که پرهیز کاران در این ماه نسبت 
به ماه های دیگر بیشتر رغبت به انجام اعمال خیر 

و دوری از گناه را از خود نشان می دهند.
۵( اهلل متعال در آخرین شب این ماه مبارک گناهان 
امت محمد صلی اهلل علیه و سلم  را می بخشد به شرط 
اینکه حق این ماه مبارک رمضان مانند نماز و روزه را 
به شکل احسن و شایستهء آن بجای آورده باشد. پس 
ماه مبارک رمضان برای کسی که از گناهان دوری 
نماید و مشغول طاعت و عبارت شود نعمت است بس 

بزرگ که شایسته است آنرا غنیمت شمارد.

احترام به حقوق شهروندی، احترام به خویش است

نظر پزشکان بزرگ جهان در رابطه با فواید روزه  

فضیلت ماه مبارک رمضان

امام محمد باقر )ع(


