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امروزه به طور كلی از زيباس��ازی به عنوان پروس��ه ای در جه��ت بهبود وضع ظاهری 
ش��هرها و مناطق شهری ياد می شود و درون اين فرايند آسفالت معابر عمومی به عنوان 

اولين شاخص زيباسازی و توجه به زيربناها در شهرها مطرح است.
يكی از نقاط قوت ارزيابی كمی و كيفی يک ش��هردار و ش��هرداری كه معمواًل بيش 
از س��اير موارد مردم برای آن اهميت قائل هس��تند آس��فالت معابر عمومی و س��يمای 

شهرهاست.
تجربه ثابت كرده اس��ت كه هرچه ش��هرها زيباتر و پاكيزه تر باشند كسب و كار در آن 
شهر رونق بيشتری يافته و دراين راستا نيروهای متخصص و سرمايه گذاران بيشتری را 

جذب خواهد نمود.
عالوه براين باالرفتن روحيه مردم در يک ش��هر تميز، س��المت ش��هروندان، افزايش 
ظرفي��ت ايمنی معابر، كاه��ش هزينه های زندگی كه بدليل بدی مس��يرها به خانواده ها 
تحميل می ش��ود، گسترش ش��بكه حمل و نقل شهری و روس��تايی به عنوان بستر عدالت 
گس��تری در كشور، راحتی س��فر ش��هروندان در معابر عمومی، كاهش مصرف سوخت، 
كاهش ترافيک، صرفه جويی در وقت، لطافت هوا، راحتی اعصاب رانندگان و سرنشينان، 
كاهش تصادف ها، كاهش اس��تهالک خودروها و پي��رو آن پايين آمدن هزينه نگهداری 

خودرو و دهها مورد ديگر با موضوع آسفالت معابر ارتباط مستقيم دارد.
حركت روان در هرمس��ير روح و جان انس��ان را آرام می كند و اين حق همه شهروندان 
كش��ور ماست كه از بستر حركت آرامی برخوردار باشند. بنابراين نهضت آسفالت حركتی 
اس��ت راهبردی درجهت سالم س��ازی و بهبود بس��ته حركتی ش��هروندان و روستاييان 

كشور.
جای ش��ک نيس��ت كه اين حركت می تواند موجب بهبود ارتباطات اجتماعی، آرامش 

روحی شهروندان و تأمين امنيت حركتی در جامعه باشد. 
به ياد داش��ته باشيم كه شهر ناسالم و غبار آلود ش��هروندانی ناسالم و بيمار را در خود 
جای خواهد داد. كه صد البته هزينه  های درمان ش��هروندان با هزينه آسفالت چند معبر، 

دهها برابر بر دوش دولت سنگينی خواهد نمود.
اگر امروزه راههای ايمن و صاف در يک كش��ور و جهان به عنوان ش��اهرگ حياتی و 
زيربنايی توس��عه شهرها مطرح هستند بدون ش��ک اين نقش را معابر عمومی صاف در 

توسعه يک شهر بعهده خواهند داشت.
ش��هروندان يک شهر ابتدايی ترين خدمتی را كه از مسووالن شهرداری شهرخود طلب 
می نمايند آس��فالت نمودن معابر عمومی اس��ت كه در ارزيابی مردم نس��بت به عملكرد 

مديريت استان و شهردار بسيار مؤثر خواهد بود.
ازطرف ديگر اجرای طرح بزرگ نهضت آسفالت كه در امتداد خود نهضت های بعدی 
با موضوعات مختلف را به دنبال خواهد داشت با اجرای عملی اصالح الگوی مصرف كه 

امسال از سوی مقام عظمای واليت بدين نام،نامگذاری گرديده ارتباطی مستقيم دارد.
به هر روی آس��فالت معابر خاكی  درتمامی ش��هرهای كش��ورمان حركتی جهادی و 
بی نظير اس��ت كه هم  قدرت و مهارت اجرايی می خواهد و هم صبروتحمل و مش��كالت 

پيش رو.
اميداس��ت اين اقدام به موقع دولت درسال اصالح الگوی مصرف به تمامی معنا مفيد 
و مؤثر به بهره برداری برس��د تا موجبات رضايت مردم صبور، قانع و متدين كشورمان در 

سراسر شهرهای ميهن اسالميمان فراهم گردد.

یادداشت
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نبود زيرس��اخت هايی چون تونل مش��ترک شهری، زيرسازی 
اصولی خيابان و كوچه ها، كف س��ازی ناهمساز با محيط شهری، 
همواره پوش��ش آسفالت را به ويرانی می كشاند. پوشش آسفالت 
ب��دون جدول، ش��يب بندی و زيرس��ازی اصولی، چي��زی به جز 
دور ريختن س��رمايه های ش��هری نيس��ت كه پايانی هم ندارد. 
ش��وربختانه اين روند ساليان س��ال بر خيابان ها و معابر شهری 
كشور ما مستولی بوده است. از آنجا كه شهرداری و در گذشته ای 
به چندان دور »بلديه« متولی آس��فالت خيابان های ش��هر بوده 
اس��ت. ويران��ی و خرابی هايی را كه ديگ��ر بخش های مديريتی 
ش��هر برای تس��هيالت همگانی به ب��ار آورده باش��ند، بناگزير 
می بايد ش��هرداری ها ترميم و روكش آسفالت بدهند. اين همه، 
روند پيش��روی و صرفه جويی از هزينه را برای معابر كم اهميت 
ش��هری چون خيابان های فرعی و كوچه ها كندتر می كند و گاه 
ش��اهد معابری می ش��ويم كه پس از 30 س��ال گذر عمر بر آن، 

همچنان خاكی مانده اند.
ش��ايد يكی از انگيزه های راه اندازی پروژه ی سراسری به نام 
»نهضت آسفالت« جبران آن همه پس ماندگی ها و دادن فرصت 
برای ش��هرهايی باشد كه در اين زمينه ناتوان مانده اند. گزارشی 

كه در پی خواهد آمد بر اين محورها استوار بوده است؛
1( ديدگاه شهرداران درباره ی پروژه / نهضت  آسفالت

2( چالش��ی كه گس��تره ی خيابان ها و وس��عت معابر به ميان 
می كشد

3( تأمين اعتبار برای چنين كاری چگونه است
4( دشواری های بر سر راه اين حركت

5( حركت/ نهضت بعدی در شهرها از ديد شهرداران
اين گزارش در نشس��ت هايی جداگانه با 9 تن از ش��هرداران 

فراهم گرديده كه در زير نامشان آمده است:
1( بهزادی، شهردار طالقان

2( محبوب تيزپا، شهردار ميانه
3( حفيظی، شهردار ميبد

4( كرباليی، شهردار خوی
5( ابراهيم كريمی، شهردار گرگان

6( گودرزی، شهردار بروجرد
7( ناصر نفری، شهردار شاهين شهر

8( اكبر نيكزاد، شهردار اردبيل
9( هروی، شهردار دامغان

درباره پروژه ی سراس��ری آس��فالت كه »نهضت آس��فالت« 
خوانده می ش��ود، از شهرداران 9 شهر پرسش شد تا ديدگاه خود 

را درباره ی اين پروژه بگويند.
گودرزی، ش��هردار بروجرد گفت: »يكی از تصميمات بسيار 
خوب��ی كه معاونت عمرانی وزارت كش��ور در آغاز س��ال )1388 
خورشيدی( گرفت، نهضت آس��فالت برای شهرها بود كه با اين 
كار اميدواري��م بخ��ش اعظم يا همه ی معابر ش��هری آس��فالت 

بشوند.«

نهضت آسفالت خدمت تازه شهری

گودرزی 
شهردار بروجرد

گزارش اصلی

مرتضیسورمهای
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اکب�ر نيكزاد، ش��هردار اردبيل گفت ك��ه: »يكی از بهترين 
كارهاس��ت كه می شد در شهرها انجام داد، زيرا قيمت  آسفالت و 
قير در سال گذشته گران شده بود و اگر اين كار را وزارت كشور 
انجام نمی داد، در ش��هرها با مشكل بزرگی برخورد می كرديم.« 
هنگامی كه درباره ی نسبت رشد مراكز استان و كالنشهرها و نياز 
به آس��فالت از ابراهيم كريمی پرسيدم، پاسخ داد كه: »متأسفانه 
رشد سريع شهرها فراتر از توان مالی و درآمدی آنهاست. بخش 
عم��ده ای از خيابان ه��ا و معاب��ر اين ش��هرها خاكی اند. در طی 
12س��ال تقريبًا جمعيت به دو برابر رسيده است و ما بايد در اين 
دوازده سال معابر را آسفالت می كرديم كه نشد.« نكته ای كه بر 
اهميت اين پروژه خواهد افزود، جايگاه آن در س��طح س��رزمينی 
اس��ت. در اين باره ش��هردار ميانه، محبوب تيزپا پاس��خ داد، »... 
يكی از طرح های بسيار مؤثر كشور است. اين موضوع را می توان 
در 2 مقياس مختلف بررسی نمود، يكی در مقياس ملی در سطح 
كش��ور و ديگری در س��طح منطقه ای و اس��تانی. در سطح ملی 
رضايتمندی همگانی، اميداری و حس نش��اطی به مردم دس��ت 

می دهد كه فوق العاده تأثيرگذار است. 
در س��طح منطقه به ويژه ش��هرهايی را كه جزو ش��هرهای 
مح��روم هس��تند، فوق الع��اده اثرگ��ذار خواه��د ب��ود. از ديد 
زيس��ت محيطی و بهداش��ت هم فوق العاده اس��ت. شهرداری 
ه��ر كار مهم��ی را كه انجام ده��د باز هم، اگ��ر در زمينه ی 
آس��فالت كم و كاس��تی باش��د، معمواًل برای مردم نارضايتی 
پيش می آورد. ش��هرداری با آس��فالت كوچه و خيابان حضور 
خود را در زير پای مردم نش��ان می دهد. اين برای ش��هرهای 
كوچک توانا كردن ش��هرداری اس��ت. از س��ودهای اين كار، 
 كاستن از فرسودگی خودروهای شهری است كه صرفه جويی 

بزرگی از ديد اقتصاد ش��هر ش��مرده می ش��ود.

2( گس��تره ی خيابان ه��ا و معاب��ر چ��ه چالش��ی را ب��ه ميان 
می كشاند؟

از آنجا كه توان مالی ش��هرداری به ويژه در ميان ش��هرهای 
كوچک بس��يار اندک و ناچيز است. آسفالت خيابان ها و معابر در 
عين حال شهرداران را با بن بس��ت هايی روياروی می كند. نكته 
نخست اينكه بس��ياری از ش��هرداران ممكن است آمار درستی 
در دس��ت نداشته باشند. هروی پاس��خ می دهد كه: »آمار دقيق 
ن��دارم، اما اعالم ما 145 هزار هكتار ب��رای دامغان بود، خيابان 
و كوچه هاي��ی هس��تند ك��ه 40 س��ال از عمر آن��ان می گذرد و 
هنوز آس��فالت نش��ده اند.« نكته ای كه در اينجا مطرح می شود، 
دش��واری های ويژه ای اس��ت كه برخی شهرها داش��ته اند، مانند 
بروجرد كه ش��هردار آن گودرزی می گويد: »ب��رای بروجرد 16 
خيابان مش��خص ش��ده، منتها پس از زمين لرزه 1385 همه ی 
سطح آس��فالت های شهر آسيب ديد و در بس��ياری از جاها بايد 
روكش بش��ود كه هزينه ای سنگين خواهد داش��ت. در اين باره 
شهر طالقان نيز با دش��واری های خاصی روبه روست.« مهندس 
بهزادی می گوي��د كه: »ما يک بل��وار ورودی جديداالحداث در 
شهر داريم كه اصاًل آسفالت نشده است. دو الين )خط( سواره رو 
دارد. در ازای 1500 متر و پهنای هر س��واره رو 13 متر و نزديک 
به 70 درصد معابر بايد بهس��ازی شود. به خاطر شرايط هوايی و 
جوی ماندگاری آسفالت در طالقان به نسبت تهران و كرج بسيار 

كمتر است.«
کريمی، ش��هردار گرگان درباره ی گس��تره ی معابر ش��هری 
می گوي��د كه: »600 متر خاكی داريم ك��ه نزديک به 200 معبر 
ميان 50 تا 100 درصد س��اكن دارند. تالشمان اين است كه در 
سال اول بتوانيم گروه اول را تا حد 75 درصد آسفالت كنيم يعنی 
نزديک به 150 معبر می شود.« شهر ميانه به گفته شهردارش در 

اکبر نيكزاد
شهردار اردبيل
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شرايطی است كه 6 الی 9 درصد معابرش آسفالت نشده است.
3( در ي��ک چنين حركت و نهضتی اعتبارات و بودجه می بايد 
از كجا تأمين ش��ود با توجه به دش��واری های وابس��ته به درآمد 
اندک و نابس��نده ی ش��هرداری ها به ويژه در شهرهای كوچک، 
مهندس گودرزی می گويد: »در واقع اين طرح از سه منبع اعتبار 
می گيرد؛ يک منبع خود ش��هرداری و از اعتبارات خود شهرداری 
اس��ت. منبع دوم اس��تانداری و منبع سوم وزارت كشور است كه 
نزديک به يک ميليارد و نيم اعتبار برای س��طوح آس��فالت نشده 
در شهرهای مختلف ايران است. بروجرد از سال 1386 به حدود 
13 ميليارد برای روكش آس��فالت نياز دارد كه می بايد از جاهای 

ديگر تأمين بشود.«
ش��هردار ميبد هزينه ی آس��فالت ش��هر را چنين برآورد كرده 
اس��ت: »طبق ليس��تی كه ما تهيه كرديم و تحويل اس��تانداری 
داديم 5 ميليارد و 1680 ميليون تومان هزينه ای است كه ما نياز 
داري��م برای كوچه های خاكی به جز روكش و البته اين قيمت با 
توجه به گران شدن قير برآورد شده است كه 500 ميليون برای 

شهرداری ميبد در نظر گرفته شده است.«
كريمی، ش��هردار گرگان هزينه های آس��فالت را چنين گفته 
است: »رقمی كه برای آسفالت، وزارت كشور در نظر گرفته 590 
ميليون است. به تبع آن 590 ميليون بايد استانداری بدهد و 590 

ميليون شهرداری، ولی شهرداری 
گرگان بال��غ بر يک و نيم ميليارد 
پول گذاش��ته، يعنی تقريبًا چيزی 
ح��دود 3 براب��ر. يعنی س��طح ما 
بي��ش از 3 تا 590 ميليون خواهد 
ش��د كه می ش��ود يک ميليارد و 
770 ميليون. خب م��ا پيش بينی 
می كنيم ح��دود 3 ميليارد تومان 
فق��ط امس��ال ب��ه اي��ن موضوع 

اختصاص بدهيم.«
ناصر نفری، شهردار شاهين دژ با تنگناهای بسيار روبه روست. 
او می گويد: »متأس��فانه برای شهر ما اعتبار خيلی كمی در حدود 
160 ميليون در نظر گرفته ش��ده است كه من با شهرهای خيلی 
كوچكتر از شهر خودمان قياس كردم و واقعًا اين رقم خيلی ناچيز 
اس��ت. ما خودمان در س��ال، چيزی حدود 2 – 2/5 ميليارد فقط 
روكش آسفالت داريم. انتظار می رود شهرهای متوسط كشور هم 
مورد توجه بيش��تری قرار بگيرند.« ش��هردار ميانه با رضايت از 
وصول اعتبار س��خن می گويد كه: »اعتبار شهر ميانه در مجموع 

885 ميليون تومان شده است.«
4( چني��ن حركتی بی گمان دش��واری های بس��يار به ويژه در 
زمينه ی مالی و اختالف نظر مي��ان دهندگان اعتبار و گيرندگان 
)شهرداری ها( پيش خواهد آمد، چندانكه بهزادی، شهردار طالقان 
می گويد: »اگر انش��اءا... اجرايی ش��ود قطعًا تأثير بسيار خوبی در 
ش��هر خواهد گذاشت. چراكه داشتن شهرهای آباد، انگيزه و اميد 
به زندگی را در مردم باال می برد. اما از آنجا كه جمعيت ش��هرها 
زير 20 هزار نفر است، در تفاهم نامه ای كه امضا كرديم و تحويل 
دوستان در اس��تانداری داديم، قرار شد يک دوم مبلغ را سازمان 
ش��هرداری ها متقبل ش��ود و نص��ف مبلغ را از س��هم اعتبارات 

اس��تانی يعنی چيزی حدود 320 ميليون به ما اختصاص داده اند 
و انش��اءا... اگر اين مبلغ به طور كامل به ش��هرداری اختصاص 
پيدا كند، می توانم بگويم كه هدف ما را در بحث آسفالت تأمين 

می كند.«
ه��روی، ش��هردار دامغان درب��اره اين دش��واری می گويد 
ك��ه:»در رابطه ب��ا نهضت آس��فالت مقدم��ات كار را فراهم 
آورده ايم تا آنجايی كه به ما س��فارش ش��ده است. متأسفانه 
آماری كه به وزارت كش��ور ارسال شده در محدوده خدماتی 
ما ايراد داش��ته اس��ت. مح��دوده ی خدماتی م��ا يک هزار و 
810 هكتار اس��ت كه يک هزار و 380 هكتار فرس��تاده شده 
اس��ت. برای همين هم اعداد و ارقام خيلی كم است با توجه 
به اينكه ش��هر ما هم قدمت بيشتری دارد. كوچه ای داريم با 

30 س��ال قدمت كه هنوز آس��فالت نش��ده اس��ت.«
ش��هردار ميبد از نابس��ندگی اعتبار در برابر گس��تردگی معابر 
خاكی می گويد كه: »از انقالب تاكنون معابر بس��ياری آس��فالت 
ش��ده اند، اما با توجه به وس��عتی كه اين شهر دارد، بودجه ای كه 
به آن اختصاص داده می شد همخوانی نداشت. البته تالش هايی 
ش��ده است... اما متأس��فانه نتوانسته كل ش��هر را پوشش دهد. 
نزديک به 3 هزار و 200 هكتار و ش��ايد هم بيشتر وسعت شهر 
اس��ت و كش��ش بودجه ای در حدی نبوده كه تمام شهر را بتواند 
پوش��ش دهد. در حدود دو يا س��ه 
ش��هرک و تعداد زي��ادی كوچه و 
چندي��ن خيابان وج��ود دارد كه از 
قبل مانده و با گران شدن قير اين 

پروژه تقريبًا متوقف شده است.«
ش��هردار گ��رگان می گويد كه: 
»... معاب��ری را ك��ه از ي��ک ماه 
پيش زيرس��ازی كرديم آس��فالت 
آن ش��روع ش��ده و كار دارد انجام 
می شود. اينكه گفتم ما بتوانيم 75 
درصد از معابر موجود را آس��فالت كنيم به اين دليل است؛ كاری 
را كه شروع كرده ايم در زمينه ی قير مشكل داريم، ولی مطمئن 
هستم كه مسؤوالن سازمان شهرداری ها سريعتر اقدام می كنند، 
هماهنگی های الزم را انجام خواهند داد و قير را خواهند رس��اند. 
يعنی االن ش��ايد مشكل ترين موضوع ما قير باشد كه حواله هم 
داريم كه به مش��كالت تحويل برخورد كرده كه قطعًا مسؤوالن 
س��ازمان ش��هرداری ها پيگيری خواهند كرد تا مش��كل برطرف 

شود.«
شهردار شاهين  ش��هر نيز با همين دشواری روبه روست، »باال 
رفت��ن قيمت قير در روند كار آس��فالت معابر تأثيری حتمی دارد. 
بيش از 5 س��ال اس��ت از روزی كه مبح��ث يارانه ی قير مطرح 
ش��ده اس��ت. اعتراض كرديم كه: بزرگترين مصرف كننده ی قير 
كش��ور شهرداری ها هس��تند و وزارت راه. متأسفانه آسفالت تنی 
10 – 18 ه��زار تومان به تنی 32 هزار تومان افزايش پيدا كرده 
و طبيعتًا با عدم درآمد ش��هرداری ها در طول يک س��ال گذشته 
يعنی س��ال 1387 كه وضعيت س��اخت و ساز در كشور خيلی بد 
ش��د و درآمد شهرداری ها پايين آمد، ش��هرداری ها نتوانستند در 
بحث آسفالت خيلی بدرخش��ند. دستكم شهرداری ها بی درآمد و 

کريمی
شهردار گرگان

از انقالب تاکنون معابر بسیاری آسفالت 
شده اند، اما با توجه به وسعتی که این 

شهر دارد، بودجه ای که به آن اختصاص 
داده می شد همخوانی نداشت
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كم درآمد، بنابراين اگر واقعًا قرار است كه نهضتی به نام نهضت 
آسفالت داشته باشيم بايد دولت با يارانه ها به نحوی شهرداری ها 
را حمايت كند كه شهرداری ها هم بتوانند در اين بحث خوب كار 

كنند كه مردم هم خواهان همين موضوع هستند.«
5( اگر پروژه سراس��ری آسفالت/ »نهضت آسفالت« را پاسخ 
دهی به يک نياز همگانی ش��هری بدانيم، ش��هرهای كشور كه 
با مش��كالتی رو در رو ايس��تاده و همواره بر شانه های مردم و 
مديران ش��هری و گردانندگان شهری فشار می آورد، چشم براه 
پروژه ه��ای سراس��ری ديگری اس��ت تا به تک ت��ک نيازهای 
شهريش��ان بتواند پاس��خ گويد. كارگردان اين حركت بی گمان 
س��ازمان ش��هرداری ها خواهد بود، به اين ش��رط كه پروژه ی 
سراس��ری آس��فالت بتواند از ميدان پيروز بدرآي��د. از آنجا كه 
جستن مشكالت همسان در همه ی شهرها كار دشواری است، 
از شهردارانی كه از آنان سخن رفت در اين باره پرسيده ايم كه 
ش��هردار ميان��ه در اين باره چنين پاس��خ می دهد: »به نظر من 
چند تا آيتم )مورد( مهم هس��ت كه شهرداری ها مشكل دارند. 
يكی آتش نش��انی اس��ت كه اگر بش��ود كار ويژه ای انجام داد، 
ش��هرداری ها يک تكانی خواهند خ��ورد. خيلی در رضايتمندی 
عمومی مؤثر خواهد افتاد. ديگری فضای سبز است اگر بتوانند 

ش��هرداری ها قوی عم��ل كنند، 
معمواًل نمود بيرونی كارش��ان در 
اين زمينه زي��اد خواهد بود. مثاًل 
می توانيم با يک برنامه ريزی آب 
خام فضای س��بز را بررسی كنيم. 
اين كار می بايد برای شهرداری ها 
انجام شود.  و شهرهای گوناگون 
س��امانه های تأمي��ن منابع آب و 
احداث و توس��عه ی فضای سبز و 

در پی آن افزايش س��رانه فضای س��بز می توان��د در قالب يک 
نهضت به دس��ت دولت انجام ش��ود.«

ناص��ر نف��ری، ش��هردار شاهين ش��هر حرك��ت بع��دی را 
زيرس��اخت های ش��هری می دان��د و می گوي��د: »بايد بيش��تر 
زيرس��اخت های ش��هر مورد توجه ق��رار بگيرد. در ش��هرهای 
متوس��ط، پس از آس��فالت موضوع حمل و نقل )ترابری( است 
كه ما دچار مشكل هس��تيم؛ يعنی اتوبوسرانی، ... در شهرهای 
ب��االی 200 هزار يا باالی 100 هزار نف��ر كه يارانه ی بليت را 
ش��هرداری ها بر عهده دارند، قرار اس��ت يک سوم آن را دولت 
پرداخت كند. يک س��وم را ش��هرداری ها و يک س��وم از محل 
درآمدهای عمومی در نظر گرفته ش��ود. متأس��فانه چند س��ال 
اس��ت كه يک س��وم را تنها ش��هرداری ها پرداخت می كند، اما 
دولت يک سوم مربوط به خود را پرداخت نمی كند. در زمينه ی 
س��اخت پارک و فضای س��بز، س��اخت خانه ه��ای فرهنگ در 
مناطق محروم، ساخت آتش نش��انی در شهرهای زير 50 هزار 
نفر جمعيت كه اين مسأله در راستای امداد و نجات در زمينه ی 

زلزله و حوادث غيرمترقبه هس��ت، می توان در نظر گرفت.«
شهردار گرگان نخستينگی را برای شهرها، ترافيک [= آمد و 
شد ش��هری خودرو]، فضای سبز و ساماندهی مشاغل می داند و 
به سنگ  فرش پياده روها اشاره می كند و در دنباله می گويد: »... 

يكی هم مسيرگشايی است كه بايد انجام شود. همچنين مشكل 
اساسی ما االن دفع آب های سطح است كه در دست كارشناسی 
اس��ت و كارهای مطالعاتی اش در حال انجام اس��ت. انشاءا... اگر 
بودج��ه ای برای دفع آب های س��طحی به م��ا اختصاص بدهند، 

مشكل بزرگی حل شده است.«
ش��هردار بروجرد، گودرزی بافت فرسوده و توانمندسازی اين 
بافت ها را گام نخست می داند و می گويد: »... با كمک معقول تری 
از ناحيه دولت و اختصاص تسهيالتی كه مردم بتوانند به راحتی 
دريافت بكنند، می تواند يک قدم بس��يار بسيار خوب در راستای 

عمران و آبادانی شهرها باشد.«
ش��هردار دامغ��ان حركت بع��دی را نه ي��ک فيزيكی بلكه 
س��اماندهی ش��هرداری می داند: »... فكر می كن��م بزرگترين 
مش��كل شهرداری اين است كه اس��تفاده بهينه از نيروهايش 
نمی ش��ود. مث��اًل 286 نفر ني��رو دارد اگر اين ني��رو در اختيار 
ش��خص من باش��د پنج براب��ر كاری ك��ه االن در حال انجام 
اس��ت، انج��ام می دهم. اما اهرم هايی هس��ت ك��ه جلوی مرا 

می گي��رد و م��ن نمی توان��م اي��ن كار را بكن��م.«
برآيند: در اين گزارش پاس��خ های داده شده، نشان می دهد 
ك��ه اين پروژه به چند دليل مورد اس��تقبال قرار گرفته اس��ت؛ 
كه  يك��م( ش��هرهای كوچك��ی 
به��ای  پرداخ��ت  ت��وان  هرگ��ز 
ناگهان��ی  افزاي��ش  و  س��نگين 
آسفالت را نداشته اند، با اعتباراتی 
تا  بتوانند  كه دريافته اند می باي��د 
اندازه ای بر اين مشكل چشمگير 
شهری چيره شوند، به ويژه آنكه 
اين كار در رياست شهرداری  هر 
ي��ک از آنان رخ داده كه منحصر 

به فرد و بی همتاس��ت.
دوم( برخ��ی از ش��هرها كه معابر خود را به هر علتی س��ر و 
س��امان داده و آس��فالت كرده بودند با اين پ��روژه و اعتبار آن، 
فرصتی به دس��ت آورده اند تا به سراغ معابری كه از دست فرو 
مانده اند بروند. سوم( آنچه برای آنان اميدوار كننده تر می نمايد، 
آغاز رش��ته ای از اينگونه جنبش هاست كه اگر تداوم يابد برای 
بيش��تر ش��هرها در حد يک خوش��بختی اس��ت و پيامد همه ی 
اينها رضايتمندی باش��ندگان ش��هر از مديران شهری كه خواه 
ناخواه عمر مديريتی آنان را افزايش خواهد داد و اما دش��واری 
مش��ترک ش��هرداران در اين پروژه موضوع »قير« اين ماده ی 
اصلی آس��فالت اس��ت كه با افزايش قيمت ناگهانی اش همه ی 
برآوردها را به چالش كش��يده اس��ت، چندانك��ه ترس خوردگی 
ش��هرداران از كاهش ارزش اعتبار تخصي��ص يافته برای اين 

كار از البه الی س��خنان آنها به چش��م می زند.
در پاي��ان چند توصي��ه را از مجموعه ی گفته ه��ا می توان به 

فراست دريافت؛
1( در برآوردها برای اعتبار می بايد نسبت توانمندی و ناتوانی 

شهرداری ها پيش نظر می بوده،
2( سازمان برای كنترل بهای سركش قير، تمهيدی را بايد در 

پيش دست می داشت.

مهندس نفری
شهردار شاهين شهر

با یک کمک معقول تری از ناحیه دولت و 
اختصاص تسهیالتی که مردم بتوانند به 

راحتی دریافت بکنند، می تواند یک قدم 
بسیار مهمی در راستای عمران و آبادانی 

شهرها برداشت
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مقدمه ای بر طرح نهضت آسفالت
ام�روزه توج�ه ب�ه معابر ش�هری و سياس�تگذاری، برنامه ري�زی و اجرای 
طرح ه�ای زيربناي�ی در جهت بهب�ود وضعيت عبور و مرور ش�هری به عنوان 
يكی از مهمترين و ضروری ترين محورها در ارتقاء کيفی و کمی ش�اخص های 
عملك�ردی در مديريت ش�هری به ش�مار رفت�ه و هر روزه نيز ب�ر اهميت اين 
موضوع افزوده می گردد. چه بس�ا نمود اهميت اين مس�أله را می توان در مفاد 
اس�ناد فرادس�تی مصوب همچون برنامه چهارم توس�ع فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی کش�ور، نحوه بودجه ريزی س�اليانه و ميزان اعتبارات تخصيصی )در 
سطوح مختلف محلی، استانی و ملی(، اصالح تشكيالت شهرداری ها مشاهده 
نمود.بر اين اساس، سازمان ش�هرداری ها و دهياری های کشور، وفق وظايف 
محوله و در راستای پشتيبانی و توانمندسازی شهرداری های کشور و با هدف 
کم�ك به تس�ريع در فرآيند اجرای اين مهم و ارتقاء هرچه مطلوب تر س�طح 
عملك�رد عمرانی در کليه ش�هرهای کش�ور، تصميم به اج�رای طرحی فراگير 
به نام »نهضت آسفالت« با مشارکت، همكاری و نظارت استانداری ها و عامليت 
هر يك از ش�هرداری ها نموده اس�ت. ميزان کل اعتبار در نظر گرفته ش�ده از 
سوی سازمان جهت اجرای کامل اين طرح 2400 ميليارد ريال که با احتساب 
مجموع س�هم تعهد ش�ده توسط اس�تانداری ها )از محل اعتبارات استانی( و 
همچنين شهرداری ها )با استثناء شهرداری های با جمعيت کمتر از بيست  هزار 
نفر(، مجموعاً 6000 ميليارد ريال می باشد که سهم سازمان از منابع اعتباری 
مذک�ور در قال�ب تبصره 1 م�اده 6 قانون تجميع ع�وارض تأمين و تخصيص 

گرديده است.
در اين طرح، کليه شهرهای کشور به دو گروه »شهرهای با جمعيت بيشتر 
از 20 هزار نفر« و »ش�هرهای با جمعيت کمتر از 20 هزار نفر« تقسيم بندی و 
توزيع اعتبارات براساس شاخص های رسمی و مستند موجود برای شهرهای 

هر يك از دو گروه مذکور انجام پذيرفته است.
1(. از ش�اخص های اصلی برای ش�هرهای بيشتر از 20 هزار نفر، مساحت 
مح�دوده قانون�ی مصوب هر ش�هر و ضراي�ب منطقه ای )اس�تانی( موجود در 
فهرس�ت بهاء راه و باند معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی در نظر گرفته 

است.
2(. برای ش�هرهای کمتر از 20 هزار نفر، درجه ش�هرداری مالک اصلی در 

ميزان اعتبار تخصيصی برای هر شهر می باشد.
در اي�ن گزارش به ترتيب عناوين زير م�وارد به صورت کامل توضيح 

داده می شود.
* مقدمه

* نحوه توزيع اعتبارات طرح نهضت آسفالت

* جدول ضريب منطقه ای براساس فهرست بهای پايه راه و باند سال 1387

* جدول اعتبارات طرح نهضت آسفالت به تفكيك استان

* فهرست اسامی نمايندگان استانها در طرح نهضت آسفالت

* فرآيند گردش کار اجرای طرح نهضت آسفالت در کالنشهرها

* فرآيند گردش کار اجرای طرح نهضت آسفالت در شهرهای با جمعيت بيشتر از 20/000 نفر

* فرآيند گردش کار اجرای طرح نهضت آسفالت در شهرهای با جمعيت کمتر از 20/000 نفر

* ضوابط و دستورالعمل فنی – نظارتی جهت اجرای پروژه های مشمول طرح نهضت آسفالت

* آخرين وضعيت توزيع و برداشت قير استانها تاريخ 88/3/27

* گزارش بازديدهای انجام شده از استانها تا تاريخ 88/4/8

* گزارش طرخ نهضت آسفالت در استان های کشور تا تاريخ 88/4/6

* نتيجه گيری

گزارش
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نحوهتوزیعاعتباراتطرحنهضتآسفالت
شهرهای با جمعيت بيشتر از 20 هزار نفر:

شاخص توزيع اعتبارات: 1- مساحت محدوده قانونی. 2- ضريب منطقه ای )براساس فهرست بهای راه سال 87(
حداقل بودجه تخصيص يافته به شهرداری ها: 2400 ميليون ريال

حداكثر بودجه تخصيص يافته به شهرداری ها: 71900 ميليون ريال

A: مساحت شهر )مترمربع(
تذكر: اطالعات مربوط به مساحت شهرها از دفتر آمار سازمان دريافت شده است.

a: درصدی از مساحت شهر كه سطح معابر می باشد.
تذكر: در اين فرمول فرض شده است، سطح معابر 20 درصد مساحت شهر باشد.

X: درصدی از سطح معابر كه بايد آسفالت شود.
a: ضريب منطقه ای براساس فهرست بهای رشته راه، باند فرودگاه و زيرسازی راه آهن سال 1387.

S: هزينه الزم جهت آسفالت يک مترمربع )ريال(
تذكر: در اين فرمول هزينه آسفالت هر مترمربع يكصد هزار ريال در نظر گرفته شده است.

  A×a×X×s×a = اعتبار قابل پرداخت به هر شهر )ريال(  
  2/700/000/000/000= مجموع اعتبار قابل پرداخت )ريال(
An.a.x.s.a=2/700/000/000/   

شهرهای کمتر از 20 هزار نفر:
شاخص توزيع اعتبارات: 1- درجه

حداقل بودجه تخصيص يافته به شهرداری ها: 1500 ميليون ريال
حداكثر بودجه تخصيص يافته به شهرداری ها: 6300 ميليون ريال

کالنشهرها:
شاخص توزیع اعتبارات: 1- جمعیت

حداقل بودجه تخصیص  یافته به شهرداری ها: 60 میلیارد ریال

درجه 
شهرداری

 بودجه تخصيص يافته به شهرداری
 )ميليون ريال(

سهم سازمان
)ميليون ريال(

سهم استان
)ميليون ريال(

11500750750
2200010001000
3320016001600
4400020002000
5470023502350
6510025502550
7530026502650
8630031503150
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استانردیف
مجموع اعتبارات 
تخصیصی سازمان 

)میلیارد ریال(

مجموع اعتبارات 
تخصیصی شهرداری ها 

)میلیارد ریال(

مجموع اعتبارات 
تخصیصی استانداری 

)میلیارد ریال(

مجموع 
اعتبارات 

)میلیارد ریال(
118/4545/70118/45282/6آذربایجان شرقی1
74/0239/5774/02187/6آذربایجان غربی2
37/8316/4337/8392/1اردبیل3
200/4071/30200/40472/1اصفهان4
32/236/3332/2370/8ایالم5
55/2511/3055/25121/8بوشهر6
296/30255/90296/30848/5تهران7
49/309/2049/30107/8چهارمحال وبختیاری8
37/8810/5337/8886/3خراسان جنوبی9
153/8374/33153/83382/0خراسان  رضوی10
26/0813/0326/0865/2خراسان  شمالی11
149/62103/87149/62403/1خوزستان12
36/0513/9036/0586/0زنجان13
37/6813/0337/6888/4سمنان14
69/4836/3369/48175/3سیستان وبلوچستان15
150/509064150/50365/9فارس16
44/3317/4344/33106/1قزوین17
27/4520/0027/4574/9قم18
28/2816/9328/2873/5کردستان19
167/3790/07167/37424/8کرمان20
54/4027/2054/40136/0کرمانشاه21
25/458/2025/4559/1کهگیلویه  وبویراحمد22
40/2819/1340/2899/7گلستان23
113/3542/10113/35268/8گیالن24
38/0821/4338/0897/6لرستان25
101/3740/97101/37243/7مازندران26
60/8721/0760/87142/8مرکزی27
49/0823/7349/08121/9هرمزگان28
57/2022/8057/20137/2همدان29
67/5743/2767/57178/4یزد30

2400120024006000مجموع

اعتبارات طرح نهضت آسفالت به تفکیک استان

جدول ضریب منطقه ای براساس فهرست بهای پایه راه سال 1387

ضريبنام استانرديف
1/00تهران –  اصفهان1
1/05مازندران – فارس – سمنان – مرکزی – قم – قزوین - گلستان2
1/10آذربایجان شرقی – اردبیل – زنجان – همدان – لرستان – کرمان – یزد3

کردس��تان – آذربایجان غربی – کرمانش��اه – خوزستان – گیالن – چهارمحال 4
1/15وبختیاری – خراسان رضوی – خراسان شمالی – خراسان جنوبی

1/20ایالم – بوشهر – هرمزگان – کهگیلویه و بویراحمد5
1/30سيستان و بلوچستان6
1/40جزاير استان های بوشهر و هرمزگان7
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 تکمیل و تأیید مستندات درخواستی فوق توسط معاونت امور عمرانی استانداری 
و ارسال به سازمان )معاونت امور شهرداری ها(

ارسال »ضوابط و دستورالعمل فنی – نظارتی« و »تفاهم نامه« از سوی سازمان به استانداری ها

 بررسی مستندات ارسالی از سوی استانداری ها و تأیید مدارک فوق
 توسط حوزه امور شهرداری های سازمان

معرفی شهرهای واجد شرایط از سوی معاونت امور شهرداری ها جهت پرداخت 05 درصد از یک  سوم 
کل اعتبار تخصیصی در مرحله اول اجرای طرح به حوزه ذیربط در سازمان

بازدید کارشناس استانداری و ارسال تأییدیه حوزه معاونت عمرانی استانداری مبنی بر مطابقت پیشرفت فیزیکی 
پروژه های هر یک از شهرها با میزان اعتبار دریافتی )بیش از 05 درصد کل اجرای پروژه( به انضمام مستندات

 بررسی و بازدید کارشناسان سازمان از پروژه های موضوع اجرای طرح در شهرهایی که پیشرفت فیزیکی آنها
 به تأیید حوزه معاونت امور عمرانی استانداری متبوع رسیده است

 تخصیص اعتبار مرحله دوم )50 درصد مابقی( اجرای پروژه ها در شهرهای موضوع طرح
 در صورت تأیید کارشناسان سازمان

 مستندسازی پروژه به صورت مصور توسط شهرداری و ارسال مدارک و اسناد مالی آن
 به سازمان شهرداری ها و آغاز بهره برداری از پروژه

2

3

4

5

6

7

8

1

 اعتبارات طرح نهضت آسفالت
 به تفکیک استان
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تکمیل و تأیید مستندات درخواستی فوق توسط معاونت امور عمرانی استانداری و ارسال به سازمان 
)معاونت امور شهرداری ها(

ارسال »ضوابط و دستورالعمل فنی – نظارتی« و »تفاهم نامه« از سوی سازمان به استانداری ها

 بررسی مستندات ارسالی از سوی استانداری ها و تأیید مدارک فوق 
توسط حوزه امور شهرداری های سازمان

معرفی شهرهای واجد شرایط از سوی معاونت امور شهرداری ها جهت پرداخت 50 درصد از یک  سوم 
کل اعتبار تخصیصی در مرحله اول اجرای طرح به حوزه ذیربط در سازمان

بازدید کارشناس استانداری و ارسال تأییدیه حوزه معاونت عمرانی استانداری مبنی بر مطابقت پیشرفت فیزیکی 
پروژه های هر یک از شهرها با میزان اعتبار دریافتی )بیش از 50 درصد کل اجرای پروژه( به انضمام مستندات

بررسی و بازدید کارشناسان سازمان از پروژه های موضوع اجرای طرح در شهرهایی که پیشرفت فیزیکی آنها به 
تأیید حوزه معاونت امور عمرانی استانداری متبوع رسیده است

 تخصیص اعتبار مرحله دوم )50 درصد مابقی( اجرای پروژه ها در شهرهای موضوع طرح
 در صورت تأیید کارشناسان سازمان

 مستندسازی پروژه به صورت مصور توسط شهرداری و ارسال مدارک و اسناد مالی آن
 به سازمان شهرداری ها و آغاز بهره برداری از پروژه

2

3

4

5

6

7

8

1

فرآیند گردش کار اجرای طرح نهضت آسفالت در شهرهایی 
با جمعیت بیشتر از 20 هزار نفر



سالنهم/شماره96 12

 تکمیل و تأیید مستندات درخواستی فوق توسط معاونت امور عمرانی استانداری
 و ارسال به سازمان )معاونت امور شهرداری ها(

ارسال »ضوابط و دستورالعمل فنی – نظارتی« و »تفاهم نامه« از سوی سازمان به استانداری ها

 بررسی مستندات ارسالی از سوی استانداری ها و تأیید مدارک فوق 
توسط حوزه امور شهرداری های سازمان

 معرفی شهرهای واجد شرایط از سوی معاونت امور شهرداری ها جهت پرداخت 50 درصد
 از یک  سوم کل اعتبار تخصیصی در مرحله اول اجرای طرح به حوزه ذیربط در سازمان

بازدید کارشناس استانداری و ارسال تأییدیه حوزه معاونت عمرانی استانداری مبنی بر مطابقت پیشرفت فیزیکی 
پروژه های هر یک از شهرها با میزان اعتبار دریافتی )بیش از 50 درصد کل اجرای پروژه( به انضمام مستندات

 بررسی و بازدید کارشناسان سازمان از پروژه های موضوع اجرای طرح در شهرهایی که پیشرفت فیزیکی آنها 
به تأیید حوزه معاونت امور عمرانی استانداری متبوع رسیده است

 تخصیص اعتبار مرحله دوم )05 درصد مابقی( اجرای پروژه ها در شهرهای موضوع طرح
 در صورت تأیید کارشناسان سازمان

 مستندسازی پروژه به صورت مصور توسط شهرداری و ارسال مدارک و اسناد مالی آن
 به سازمان شهرداری ها و آغاز بهره برداری از پروژه

2

3

4

5

6

7

1

فرآیند گردش کار اجرای طرح نهضت آسفالت در شهرهایی 
با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر
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ضوابطودستورالعملفنی– نظارتی
جهتاجرایپروژههایمشمولطرحنهضتآسفالت

نظ��ر به اهمي��ت بحث نظارت در اجرای هرچه مطلوب تر اين طرح و ارتق��اء كيفی عملكرد در پروژه های عمران 
شهری، ضروری است حوزه معاونت امور عمرانی استانداری )دفتر فنی/ دفتر امور شهری( نسبت به رعايت و اعمال 

موارد ذيل  با دقت و حسن تدبير ويژه، نظارت و هماهنگی الزم را به عمل آورند:

1. در تعيين پروژه های مش�مول اين طرح توس�ط هر يك از شهرداری ها، نسبت به رعايت موارد ذيل 
تأکيد گردد:

ال�ف: ش�هرداری از محل اين اعتبارات حق عمليات روکش آس�فالت را نداش�ته و صرف�اً برای انجام 
عمليات روسازی )معابر( جديداالحداث بايستی هزينه شود.

ب: معب�ر )معاب�ری( به عنوان پروژه مش�مول اين ط�رح معرفی گردند که از معاب�ر اصلی و تأثيرگذار 
در زمينه بهبود عبور و مرور ش�هر بوده و از لحاظ مديريت ش�هری دارای باالترين اولويت بهره برداری 

باشد.
ج: معبر )معابری( جهت اجرای طرح انتخاب گردند که مراحل زيرس�ازی و جدول گذاری آن به اتمام 

رسيده باشد و مرحله اجرای عمليات روسازی از محل تخصيص اين اعتبار تأمين گردد.
د. پروژه انتخاب توس�ط هر يك از ش�هرداری ها بايد دارای برآورد اوليه در هر يك از مراحل اجرا )به 

صورت مجزا( باشند )خاکريزی و يا خاکبرداری، زير سازی، جدول گذاری و روسازی(
ه. آن دسته از پروژه های اجرا شده که قبل از تاريخ ابالغ اين طرح به بهره برداری رسيده اند، نمی توانند 

مشمول اجرای اين طرح قرار گيرند.

2. ب�ا عناي�ت ب�ه ش�مار 44997/11/01 م�ورخ 87/9/9 س�ازمان با عن�وان معاونت ام�ور عمرانی 
اس�تانداری ها مبنی بر ابالغ تفاهم نامه مش�ترک منعقد ش�ده با ش�رکت مادر تخصصی آزمايش�گاههای 
فن�ی و مكاني�ك خاک وزارت راه و ترابری، ضروری اس�ت هر يك از ش�هرداری های مورد نظر از طريق 
آزمايش�گاههای استانی تحت پوشش ش�رکت مادر تخصصی مذکور کنترل های کيفی الزم در خصوص 
هر يك از پروژه های مشمول اين طرح )در کليه مراحل مختلف عمليات اجرايی( را به عمل آورده و شيت 
نتايج آنها را به عنوان مس�تندات فنی پروژه نگهداری نمايند. بديهی اس�ت، ادامه عمليات اجرايی پروژه 

منوط به تأييد کيفی هر يك از تست های اخذ شده از مرحله قبل پروژه می باشد.

3. مقتضی است، حوزه معاونت امور عمرانی )دفتر فنی/ دفتر امور شهری( گزارش مستندی از مراحل 
مختلف عمليات اجرايی و پيش�رفت فيزيكی پروژه های مش�مول اين طرح )علی الخصوص قبل از آغاز و 

پس از اتمام عمليات اجرايی( تهيه و به اين سازمان )معاونت امور شهرداری ها( ارسال نمايند.

4. در راستای تحقق »اصالح الگوی مصرف« مقتضی است، حوزه امور عمرانی استانداری تدابير الزم 
در خصوص تهيه زمانبندی اجرای پروژه ها و اعمال مهندس ارزش در هر يك از آنها به عمل آورد.
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درصد پيشرفت فيزيكی طرح
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نتیجهگیری:
الف: مزایای طرح نهضت آسفالت در شهرهای کشور

1- کمک به تسریع اجرای پروژه های مربوط به طرح بهبود عبور و مرور شهری
2- توجه ویژه به شهرهای تازه تأسیس )روستاهایی که به تازگی به شهر تبدیل شده اند( و شهرهای 

با درآمد مالی کم
3- رضایت مندی شهروندان

ب: معایب طرح نهضت آسفالت در شهرهای کشور
1- عدم آگاهی قبلی شهرداری ها از اجرای این طرح و به تبع آن، آماده نبودن زیرسازی پروژه های 

مذکور جهت اجرای روسازی.
2- عدم وجود بانک اطالعات صحیح، به روز و کامل از مشخصات عمومی شهرداری ها که نحوه 

توزیع اعتبارات را با مشکالتی مواجه نمود.
ج: مشکالت موجود در مسیر اجرای طرح

1- عدم نظارت دقیق و مطلوب حوزه های امور عمرانی استانداری بر مراحل مختلف اجرای طرح 
)مشخصاً دفاتر فنی(.

2- عدم همکاری تنگاتنگ با سازمان در خصوص ارائه گزارش ها و اطالعات به روز.
3- عدم تخصیص به موقع اعتبار سهم استان به شهرداری ها در اکثر استان های کشور )علی الخصوص 

در استان های سردسیر که فصل کاری تا اوایل آبان می باشد(.
تابعه  شهرداری های  به  استانداری ها  عمرانی  امور  معاونت  طریق  از  شفاف  اطالع رسانی  عدم   -4
مسئوالن  با  متعدد  جلسات  برگزاری  علیرغم  سازمان  ابالغی  موارد  و  سیاست ها  خصوص  در 

استانداری ها.
5- عدم هماهنگی دفاتر شهری و فنی حوزه های امور عمرانی استانداری ها و اختالل در پیشرفت 
طرح به ویژه در استان هایی که قسمتی از فرآیند اجرای طرح به دفاتر شهری و قسمتی به دفاتر 

فنی واگذار شده است.
6- عدم توانایی برخی از شهرداری ها در ذخیره سازی قیر تخصیصی و به تبع آن تعلل در دریافت 

و حمل قیر از پاالیشگاه.
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فرش سیاه قشنگ
استفاده از تكنولوژي هاي نوين

 در صنعت آسفالت

اندیشه و پژوهش
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غيرواقع��ي بودن قيمت قير تاچندي پي��ش باعث گرديده بود 
كه اس��تفاده از تكنولوژيهاي نوين در صنعت آسفالت همواره غير 
اقتصادي جلوه نمايد. چرا كه اس��تفاده از روشهاي سنتي تعمير و 
نگه��داري مانند تراش و روكش يا لكه گيري همواره قابل اجراتر 
و ارزانت��ر از روش ه��اي نگهداري مدرن و نيم��ه مدرن امروزي 
بنظر مي رسيد. اين حقيقت باعث گرديده كه ورود تكنولوژي هاي 

مربوط به آسفالت با تاخير قابل توجهي به كشور اتفاق بيافتد.
)SMA(الف- آسفالت با استخوانبندي سنگدانه اي

مخلوطهاي آسفالتي با استخوانبندي سنگدانه اي خصوصا در 
مناطق گرمس��ير و يا در راههاي با آمد و ش��د زياد و بار محوري 
سنگين استفاده مي شوند. اجراي رويه هاي آسفالتي با دانه بندي 
توپر در راههاي با مش��خصات فوق اغل��ب مجهز به خرابيهايي 
نظير گودي مس��ير چرخ، قير زدگي و تغيير ش��كل هاي برش��ي 
مي گ��ردد. به منظ��ور پيش گيري از بروز خرابيه��اي فوق الذكر 
و افزايش پايداري رويه آس��فالتي مي توان از مخلوط آس��فالتي 
با اس��تخوان بندي سنگدانه اي اس��تفاده نمود . عالوه بر قدرت 
بارب��ري باالتر، چني��ن مخلوطهايي مقاومت بيش��تري در برابر 
لغزندگي از خود نش��ان مي دهند. عمده خصوصيات ايجاد ش��ده 
در اين نوع آس��فالت مربوط به دانه بندي ميان تهي آنهاست كه 
عالوه بر بهبود مش��خصات مكانيكي و مقاومتي آسفالت موجب 
زهكش��ي آبهاي سطحي حاصل از بارندگي و جلوگيري از لغزش 

وسايل نقليه مي شود.
ب- آسفالتهاي حفاظتي

اس��تفاده از روشهاي نگهداري 
پيش��گيرانه از مهمترين ابزارهاي 
كنت��رل فرايند تخري��ب و بهبود 
منظور  بدي��ن  اس��ت.  ويژگيهاي 
)Ride Quality( عملك��ردي 
رويه ه��اي آس��فالتي مانند تاب 
لغزش��ي و كيفيت رانندگي اغلب 
مانن��د  آس��فالتهاي حفاظت��ي  از 

دوغاب آببندي، اندودهاي سنگدانه اي، آسفالت نازک سطحي و 
اندودهاي حفاظتي بدون سنگدانه استفاده مي شود.

)Micro Surfacing(1- آسفالت نازک سطحي )ب
اين تكنيک شامل وارد كردن اليه نازكي از مخلوط امولسيون 
پليمري، ماسه ريزدانه با دانه بندي مناسب، آب و فيلر )گرد سنگ( 
معدني در س��طح روسازي راه است. ميزان چسبندگي مخلوط به 
سطح موجود و دوام اليه حفاظتي بسيار وابسته به نوع امولسيون 
مصرفي دارد. لذا انتخاب امولس��يون مناسب و سازگار با سنگدانه 
از مهمترين مراحل انجام كار است. جنس و اندازه مصالح سنگي 
بايد بگونه اي انتخاب ش��ود كه ضريب اصطكاک س��طح نهايي 

ايمني سرعت طرح را فراهم نمايد.
)Chip Seal(2- چيپ سيل )ب

متداولترين روش حفاظت رويه هاي آسفالتي، استفاده از چيپ 
س��يل است كه از يک اليه قير امولس��يوني و پس از آن پخش 
مصالح س��نگي با مش��خصات مناس��ب به منظور آببندي كردن 
س��طح راه، پركردن تركه��ا و تقويت مقاومت لغزش��ي رويه راه 
تشكيل شده اس��ت . اين روش در نگهداري معابر برون شهري 

بس��يار مرسوم اس��ت . با ورود تجهيزات و ماشين آالت مناسب 
براي معابر شهري، از اين روش براحتي مي توان در معابر شهري 

نيز استفاده نمود.
ج- استفاده از قيرهاي اصالح شده با پليمر

اس��تفاده از پليمر براي اصالح خواص قير متناس��ب با نيازهاي 
موجود امري متداول اس��ت و در برخي كشورها با عنايت به الزام 
طراح��ي قير پيش از س��اخت آس��فالت، به عن��وان يک ضرورت 
نگريس��ته مي ش��ود. قير پليمري پس از تهيه در اين كارگاه براي 
س��اخت آسفالت به كارخانه آس��فالت منتقل مي شود. قير پليمري 
تهيه ش��ده از نوع توپر بوده و آس��فالت تهيه شده از آن داراي دانه 
بندي صفر تا دوازده توپر بوده و برای  )SBS( استايرن بوتادين استاير 
اجراي روكش در معابر بزرگراهي  اس��تفاده گرديده است .باتوجه به 
كاهش ضخامت طراحي اين نوع آس��فالت نسبت به آسفالت توپكا، 
با هرتن آس��فالت پليمري سطح بيش��تري از معابر )67برابر( قابل 

پوشش است.

Blowpatcher پالنت توليد آسفالت پليمري
 ج- استفاده از دستگاههاي چاله پرآن مكانيزه

در گذش��ته براي پركردن چاله ها از روش��هاي دستي استفاده 
ميگردي��د . در اين روش��ها ابتدا چاله ها را به ش��كل هندس��ي 
مش��خص آماده س��اخته و پس از بادگيري و قير پاشي، آنها را با 

آسفالت گرم پر مي كردند.
اس��تفاده از اين روش در معابر 
متركم و پرتردد مشكالت اجرائي 
زي��ادي را در بردارد كه ش��ايد از 
ايج��اد خطرات  آنه��ا  مهمتري��ن 
جان��ي ب��راي كارگ��ران و رعايت 
نكردن اصول كيف��ي بدليل لزوم 
انجام س��ريع كار بوده اس��ت . اما 
امروزه با بهره گيري از تكنولوژي 
جديد ماشينهاي بلوپچر، مشكالت 
اجراي��ي موجود تا حد ز يادي مرتفع گرديده اس��ت. ماش��ينهاي 
بلوپچر كار پر كردن چاله ها و لكه گيري را در اس��رع وقت و با 

كيفيت مناسب و با استفاده
از قير امولس��يون انجام ميدهن��د، لذا حتي در صورت مرطوب 

بودن بستر چاله انجام اين كار ميسر است.
ماش��ينهاي ترمي��م آس��فالت در دو نوع قابل نص��ب بر روي 
كاميون و بصورت يدک پش��ت كاميون طراحي شده است. زمان 
آماده س��ازي بس��تر و پركردن چاله بطور متوسط به يک پنجم 

زمان مورد نياز در روشهاي سنتي كاهش يافته است.
د- استفاده از آهك ميكرونيزه جهت اصالح خواص قير 

و چسبندگي آن به سنگدانه
اس��تفاده از آهک براي بهبود خواص چسبندگي قير به مصالح 
س��نگي از ديرباز مرس��وم بوده اس��ت. بمنظ��ور افزايش ميزان 
تاثيرآهک بر روي قير، براي نخستين بار از پودر آهک بسيار ريز 
)در مقياس ميكرو( اس��تفاده گرديد. بيشترين تاثيراصالح قير در 
دوام و پايداري مخلوط آسفالتي و جلوگيري از عريان شدگي آن 

در اثر نفوذ آب و سرماست.

استفاده از پلیمر براي اصالح خواص قیر 
متناسب با نیازهاي موجود امري متداول 

است و در برخي کشورها با عنایت به 
الزام طراحي قیر پیش از ساخت آسفالت، 

به عنوان یک ضرورت نگریسته مي شود
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تجهيزات اختالط قير و پودر آهك ميكرونيزه
ه�- استفاده از ژئوتكستايل و ژئوگريد در طرحهاي 

روسازي
استفاده از محصوالت ژئوسنتتيكي تحول مهمي را در صنعت 
راهس��ازي ايجاد نموده اس��ت و موجب صرف��ه جويي در هزينه 
هاي اصالح، مرمت و يا تقويت اليه هاي باربر گرديده است. به 
واس��طه تنوع موجود در محصوالت ژئوسنتتيک شناخت ويژگي 
هاي هر يک از اين محصوالت و تشخيص لزوم استفاده از آنها 
در شرايط مختلف ضروري مي باشد . عملكردهايي چون زهكشي 
، تسليح و تقويت، جداسازي و فيلتراسيون از جمله اهداف كاربرد 

اليه هاي ژئوسنتيک در اليه هاي روسازي است.
يكي از مهمترين كاربردهاي اين محصوالت، اس��تفاده از نوع 
خاصي از ژئوس��نتيكها ب��ا عنوان ژئوتكس��تايل زير اليه روآش 
آس��فالتي با ه��دف آنترل تركه��اي انعكاس��ي، افزايش ظرفيت 
باربري و كاهش ضخامت تمام ش��ده روس��ازي اس��ت. مراحل 
مختلف نصب اين اليه ها، عمدتًا ش��امل كم آماده كردن سطح، 
پخش تک كت، نصب اليه ها و اجراي روكش اس��ت. اس��تفاده 
از اين محصوالت در مرمت روس��ازيهاي آس��فالتي در سازمان 

مهندسي و عمران مورد توجه واقع گرديده است.
انواع محصوالت ژئوس��نتتيک مورد اس��تفاده در روش هاي 

آسفالتي بشرح زير است:
)non-wowen(الف: محصوالت نبافته

اي��ن نوع مصالح از 85 درصد يا بيش��تر الياف پلي الفين، پلي 
استر يا پلي پروپيلن تشكيل شده است.

)Composite(ب: محصوالت مرکب
نوع آمپوزيت مركب از يک اليه تكس��تايل چس��بيده به يک 
گريد مس��لح كننده اس��ت. ژئوگريد مس��لح كننده ني��ز از الياف 

فايبرگالس پوشيده شده است.
در فعاليته��اي انج��ام گرفته از نوع نبافت��ه براي جلوگيري 
از انع��كاس تركهاي موج��ود به رويه جدي��د و كاهش حجم 
تراش آس��فالت استفاده گرديده اس��ت . از نوع دوم به منظور 

كاهش ضخامت طراحي اليه آس��فالتي و افزايش مقاومت آن 
در برابر تنش��هاي كشش��ي و جلوگيري از ايجاد ترک استفاده 

گرديده اس��ت.
و - استفاده از ژئوتكستايل در پروژه هاي بهسازي آسفالتي

جايگزيني كامل امولس��يون بجاي قير محلول جهت استفاده 
در اندودهاي سطحي و نفوذي درحال حاضر استفاده از اندودهاي 
محلول در مواد نفتي در صنعت راهس��ازي بويژه در كش��ورهاي 
توسعه يافته منسوخ گرديده است. با عنايت به تنوع محصوالت 
امولس��يوني و همخواني آنها با ش��رايط زيست محيطي، هر نوع 
اندود با مشخصات مهندسی مفروض قابل ساخت و تهيه است.

ز- استفاده از بازيافت سرد درجا و کارخانه اي
همه س��اله حجم قابل توجهي از تراش��ه هاي آسفالتي بدليل 
مرمت و نگهداري معابر ش��هر توليد مي شود. تاكنون قيمت تمام 
شده غيرواقعي آسفالت گرم، استفاده مجدد از تراشه هاي آسفالتي 
را توجيه ناپذير ساخته بود . اما هم اكنون با توجه به وجود ميزان 
معتنابهی قير و مصالح سنگي در تراشه ها، نبايد به آنها به عنوان 
نخاله هاي حاصل از عمليات بهسازي نگريست . استفاده از تراشه 
هاي آس��فالتي بصورت گرمو س��رد امكان پذير است. به عنو ان 
نخس��تين گام، تراشه هاي آس��فالتي در دو نوع بازيافت سرد بكار 

رفته و نتايج بدست آمده نيز رضايت بخش بوده است. 
نوع ديگر استفاده از تراشه ها بصورت گرم و در كارخانجات با 
 )Inplace Cold Recycling(  استفاده از تكنولوژي كف
آسفالت است. عمليات بازيافت سرد بصورت درجا قير و امولسيون 
در پروژه ه��اي مختلف انجام پذيرفته اس��ت. مزيت اين روش 
در ح��ذف مرحله حمل نخاله و س��رعت ب��االي اجراي عمليات 
است. اين روش در محورهايي كه داراي تغييرات نامحسوس در 
مشخصات اليه)Plant Cold( هاي روسازي موجود هستند، 
قابل توصيه اس��ت. روش ديگر، بازيافت س��رد كارخانه ايس��ت 
كنت��رل مراحل مختل��ف اجرا در اين روش س��اده تر و عملي تر 
اس��ت، اما سرعت عمليات اجرايي )Recycling( در مقايسه با 

روش درجا پايين تر است.
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كاهش تصادفات را در شاخه هاي متعدد و مختلفي مي توان 
موردبررسي قرار داد . از جمله اين شاخه ها بررسي علتهاي وقوع 
تصادفات است كه امروزه درتمامي حوادث و اتفاقات غير منتظره 

رانندگي نقش اصلي و كليدي را بازی می كند .بنابراين با ارائه
تحليل علل وقوع تصادفات كه بر اس��اس مبناهاي گوناگون 
به شرح زير خواهد آمد اميد استشاهد كاهش تصادفات در معابر 

شهري باشيم .
اين مبناها عبارتند از :

علت تامه تصادفات
نقش كمربند ايمني

شرايط روحي ورواني و جسمي راننده مقصر

ساعت وقوع تصادفات
ايام هفته

تصادف بر اساس معابر
حالت و موقعيت عبور پياده

بر اساس سن و جنس راننده مقصر
بر مبناي شدت صدمه و نوع تصصادف

نوع وسيله نقليه مقصر در تصادف
وسايل نقليه سازمانهاي متبوعه

آم��ار تصادفات درونش��هري به تفكيک موقعي��ت جغرافيايي 
استانها

پيش  از پردازش به اين موارد يادآور می ش��ويم كه سه عامل 
انس��اني ، محيطي و وسيله نقليه در رخداد تصادف نقش بسزايي 

دارند كه عامل انساني بيشترين سهم تلفات را داشته است .
1 - علت تامه تصادفات

عل��ت تام��ه از مقوله هايي اس��ت ك��ه از اهمي��ت ويژه اي 
برخ��وردار ب��وده اس��ت ، بر مبناي گزارش��های تهيه ش��ده به 
دست كارشناس��ان مهمترين علتهاي تامه تصادفات مربوط به 
رعاي��ت نكردن ح��ق تقدم ، بی توجهی به جل��و ، عدم رعايت 
فاصل��ه طولي ، تغيير مس��ير ناگهاني ، حرك��ت با دنده عقب ، 
عدم توانائي در كنترل وس��يله ی نقليه و رعايت نكردن فاصله 
عرضي بوده اس��ت كه از مجموع تصادفات به وقوع پيوسته در 
7 ماهه اول س��الجاري رعاي��ت نكردن حق تقدم و بی توجهی 
ب��ه جلو به ترتيب با 94727 فقره ( معادل 29 درصد) و83241 
فق��ره (معادل 25/48درصد )بيش��ترين مي��زان تصادفات را به 
خود اختص��اص داده اند، كمترين ميزان آن خطاي پياده ، نقص 
م��اده ی 4 ايمني راهها و يدک كش��ي بطرز غل��ط با كمتر از) 
0/06 درصد(است ، در ضمن با توجه به اين آمار عامل انساني 

درصد بااليي از علل تصادفات را داش��ته اس��ت .

علل وقوع تصادفات در معابر شهري
فهیمهاحمدي
كارشناسراهنماييورانندگي

مقدمه
با توجه به افزايش روزافزون حوادث ترافيكی و پيچيده ش��دن مس��ائل و موضوعات اصلی و همچنين 
حاشيه های پيرامون آن ، ارتقائ سطح آگاهيهای عمومی و تخصصی ترافيک در ميان اقشار مختلف مردم 
و كارگزازان امور ترافيكی و مديران س��ازمانهای  دست اندركار اين امور ضروری شده است به رغم اهميت 
فوق العاده سيستمهای ترافيكی و گستردگی مطالب در مباحث مديريت و مهندسی ترافيک و ارائه خدمات 
مختلف به رانندگان و ساير بهره وران راه، كارهای اندكی در راستای تقويت اين مباحث صورت گرفته است. 
ترافيک بايس��تی در ابعاد مختلفی مورد بررس��ی و مداقه گيرد كه از جمله می توان به موضوع راهكارهای 
مرتبط با كاهش تصادفات اشاره نمود. اهميت موضوع و پيچيدگي آن ايجاب مي نمايد تا تجزيه و تحليل 
مؤثري از تصادفات صورت گيرد تا ضمن مش��خص نمودن نقش واحدهاي متولي امر ، كنترل روابط بين 

آنها نيز با سهولت بيشتري صورت پذيرد .
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درصدتعداد)فقره(علت تامه تصادف

9472729/00رعايت نكردن حق تقدم

8324125/48توجه نكردن به جلو

3541510/84رعايت نكردن فاصله طولی

235747/22تغيير مسير ناگهانی

156294/78حركت با دنده عقب

109233/34ناتوانی در كنترل وسيله نقليه

1000610/006انحراف به چپ

101043/09رعايت نكردن فاصله عرضی

70742/17گردش غلط

 بيشترين عللي که در تصادفات نقش داشته اند

2- نقش کمربند ايمني 
يكي از بزرگترين معض��الت امروزي و علل افزايش تصادف 

كه متأسفانه كشته ها و صدمات جبران
ناپذير بر جاي می گذارد و خود مردم نيز به آن آگاه بوده و به 

رغم هشدارهاي فراوان رعايت
نمي نمايند، عدم استفاده از كمر بند ايمني مي باشد ، بر پايه 

مطالعات انجام شده در باره ی
پراكنش آس��يبهای ناشي از تصادفات در بدن افراد 40 درصد 

از ناحيه سر 30 درصد از ناحيه باالتنه ،
15 درص��د از ناحيه دس��تها و 15 درصد از ناحي��ه پاها دچار 

جراحت شده اند ؛ بدين ترتيب تاثير استفاده از
كمربند ايمني در مهار وايمني سر و باالتنه اين افراد به ميزان 

70 درصد از آسيبهای مغزي ، نخاعي و
داخلي آنان خواهد كاس��ت ( 2 ) . در اين گزارش به اين مهم 

پرداخته و از نظر آماري شدت آسيبها
از 3 ديدگاه بشرح زير مي باشد :

   بدون بستن از کمربند ايمني

  رانندگان                                                                             سرنشينان
                 مرگ          زخمی         خسارتی                                           مرگ         زخمی           خسارتی

تعداد 

درصد

1471472721تعداد2502432238769

92/4599/0932/3درصد90/290/56/84

    با استفاده از کمربند ايمنی

  رانندگان                                                                             سرنشينان
                  فوتی          زخمی          خسارتی                                         فوتی          زخمی          خسارتی   

تعداد 

درصد

98621تعداد105124488

5/75732/3درصد3/61/99/7
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در تصادفات كه كمربند ايمني در آنها نقش داشته اند در مواقع 
استفاده وعدم استفاده از آن از ديد آماري تفاوت زيادي ديده مي 
شود بطوريكه طبق جداول باال در موارد نبستن كمربند ايمني در 
رانندگان در تصادفات منجر به مرگ ،آس��يب ،خسارت به ترتيب 
با 90/2 درصد � 90/5 درصد � 84/6 درصد و در سرنشينان نيز 
92/45 در ص��د � 99/09 در صد � 32/3 درصد از كل تصادفات 
بوده درحاليكه اين در صدها در مواقع اس��تفاده از كمربند ايمني 
بس��يار كاهش يافت��ه بطوريكه در رانن��دگان تصادفات منجر به 
مرگ ، آسيب ،خسارتي به ترتيب 3/6 درصد � 1/9 درصد � 9/7 
درصد و در سرنش��ينان نيز به ترتي��ب 5/7 درصد � 57 درصد � 

32/3 درصد بوده است. 
3� علل وقوع تصادف بر حس�ب نوع وس�يله نقليه 

مقصر
 از مجم��وع تعداد 320016 فقره تصادف��ات رخداده ی درون 
ش��هري بر حس��ب نوع وس��يله نقلي��ه مقصر درم��دت مذكور، 
اتومبيله��اي س��بک مثل س��واري ، س��واري كراي��ه ، وانت به 
تع��داد 285542 فقره و وس��يله نقليه س��نگين مثل ميني بوس، 
اتوبوس،كامي��ون ، كاميونت ، تراكت��ور و تريلر به تعداد 21288 
را   مي ت��وان نام برد كه حداكثر برخورد در س��وار يها مربوط به 
جي��پ ، استيش��ن ، لندرور با 82 درصد و تع��داد 263191 مورد 

بوده است .
جالب اس��ت بدانيم كه موتورس��يكلت به رغم افكار عمومي 
تنها 12440 فقره ) مع��ادل 3/89 درصد( از كل تصادفات را در 

بر داشته است .

۴  -شرايط روحي رواني وسيله نقليه مقصر
از جمله مواردي كه امروزه به آن توجه بيش��تري ش��ده و در 

حال رشد است شرايط روحي و رواني راننده

مقصر مي باش��د كه در جدول زير به ميزان و سهم اين مهم 
اشاره شده است .

همانگونه كه پيداست بيشترين عامل مربوط به بي توجهي به 
مقررات راهنمائي و رانندگي بوده كه از

فقر فرهنگي نش��أت مي گيرد و مس��تلزم اشاعه و ارائه راهبر 
دهاي مؤثر در اين زمينه از سوي مسؤالنو مديران است .

5 � شيوه ی برخورد در تصادف
وسايل نقليه ممكن است در هنگام رانندگي از جهات مختلف 
ب��ه يكديگر برخورد نم��وده و به تصادف بينجام��د در اينجا نيز 
از اي��ن منظ��ر به آن از ديد آماري اش��اره نموده ك��ه ميتواند در 

سمتهاي مختلف رخ دهد.

بيشتر برخوردها طبق جدول پيش از جلو به پهلو با 133667 
فقره ) معاد ل 42 درصد( از كل برخوردها را  تش��كيل مي دهد 
و همچني��ن برخورد عقب به پهلو ب��ا 11088 فقره )3/4 درصد( 

نسبت به ديگر موارد كمتر بوده است .
6 �  ساعت وقوع تصادف

براب��ر آمار بيش��ترين تصادفات رانندگي درونش��هري در روز 
بين س��اعتهای  14- 12و در ش��ب20-18 ه��ر كدام به ترتيب 
ب��ا 49920 ف��ق ره ( 15 درصد( و 38851 فق ره ) 12 درصد( و 
كمتري��ن زمان تصادف0 بين س��اعت 6-4 بامداد با 1760 فقره 

درصدفقرهنو ع وسيله نقليه 
26319182/24جيپ و استيشن و لندرور

136704/27وانت بار
124403/89موتورسيكلت و دوچرخه

100403/14كاميون
86812/71سواری كرايه

42081/31اتوبوس
27380/86مينی بوس
25570/80كاميونت

16800/52تريلر
5640/18ساير وسايل
1700/05آمبوالنس
650/02تراكتور
70/002حيوان
50/001عابر

درصدتعداد )فقره( 

بی توجهی به 
27812686/92مقررات 

عجله و شتاب 
299549/36بی مورد

استعمال مواد مخدر 
3120/1و مشروبات

5710/2تخلفات عمدی
خستگی و 
2070/06خواب آلودگی

1190/04نقص عضو مؤثر
تشخيص ندادن 
9770/31سهم عبور ديگران

3190/10نا آشنايی به جاده
93952/94ديگر موارد
31998100/00جمع كل
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)0/54 درصد( بوده اس��ت؛ در ضمن نمودار ساعات به تصادفات 
به صورت زير است .

7 � بر مبنای ايام هفته
تصادفات صورت گرفته درطول هفته بر اساس گزارشهای به 

دست آمده تقريبًا  يكسان بوده با اينحال روز
چهارش��نبه با تعداد 50422 فقره( معادل 15 درصد( نسبت به 

ساير ايام حداكثر تصادف ر اداشته است.
درحاليكه روز پنج ش��نبه با تع��دا د 37579 فقره معادل ( 11 
درصد( نسبت به س��اير روزهاي هفته پايين ترين سطح ازلحاظ 

وقوع تصادف را دارا ميباشد .

8 � تصادف بر اساس معابر
آم��ار تصادفات برمبناي نوع معابر درجدول زير مش��خص 
گردي��ده و اولوي��ت بن��دي ن��وع معابر از بيش��تر ب��ه كمتر 

عبارتس��ت از :

9-  حالت و موقعيت عبور پياده
دراينج��ا حالت وموقعيت عبور عابر در مس��ير راه كه منجر به 

انواع تصادفات شده است مورد بررسي قرارگرفته است .
حداكثر حالت اتفاق افت��اده عبور از عرض از خيابان با 3062 
فق��ره برابر 48 درصد و عبور مجاز با 1237 19 درصد وكمترين 
حال��ت ممكنه ) زير يک درصد ( مربوط در محل كاركردن،عبور  
1237 فقره معادل 48درخالف جهت حركت وس��يله نقليه،عبور 
ازتقاطع ،درحال بازي كردن ، خارج از مسير سواره رو مي باشد. 

16611950/89خيابان
5136115/73تقاطع

280168/58بزرگراه
175825/39ميدان

100113/07يكطرفه
81722/50جاده

21810/67كمربندی
8950/27بلوار

10 _ آمارتصادفات برمبناي سن و جنس راننده)مقصر(

الف : برحسب سن راننده : 
برابر جدول باال تصادفات رانندگي درونشهري برپايه ی سن و 
جنس راننده از ديد آماري به اين صورتبرآورد شده است بيشترين 
تصادفات رخداده در محدوده س��ني 25 الي 35 سال با 74654 
فقره مع��ادل33/42 درصد ازكل تصادف��ات را در برمی گيرد كه 
در رده س��ني مردان ب��ا 69436 فقره مع��ادل 93 درصد ، زنان 
ب��ا 5069 فقره معادل 6/8 درصد وكمترين رده ی س��ني دخيل 
درتصادفات به غير از 18-12 س��ال و 65 سال به باال مربوط به 
گروه س��ني 55 الي 65 كه با 7 درصد از مجموع كل تصادفات 

را دربرداشته اند .
ب : برحسب جنسيت راننده :

بر پايه جدول زير بيشترين آمار ثبت شده تصادفات در مردان 
و زنان در گروه س��ني 25 الي 35 بوده اس��ت ك��ه در مردان با 
69436 فقره  برابر درصد6/ 34 درصد و در زنان  با 5069 فقره 

برابر 38/6 درصد می باشد.

درصدجمعزنمردنامشخصسن

6833,44, 332927,64247نامشخص

12-18121 ,04071 ,0590,47

18-254736 ,2672 , 81439 ,12817,51

25-3514969 ,4365 ,06974 ,65433,42

35-457349 ,9253 ,68453 ,64624,01

45-552426 ,8971 ,28828 ,20912 ,63

55-6518115 ,38825415 ,8237,08

65 - X73 ,138623 ,2071,44

409100,00, 566223, 01813, 825209جمع:

 آمار تصادفات رانندگي درونشهري بر پايه ي سن و جنس
راننده مقصر از تاريخ 85/1/1  تا تاريخ 85/7/30
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درصدزناندرصدمردانسن

12-1810400/5170/05
18-253626717/94281421/4
25-356943634/6506938/6
35-454992524/70364827/75
45-552689713/30128810
55-65153887/612542
65- X31381/55620/47

202091100/0013142100/00جمع كل :

11 - آمارتصادفات رانندگي درونشهري بر مبناي 
شدت صدمه و نوع تصادف

در اين مبحث شدت صدمات در 3 نوع تصادف زخمی، فوتي، 
خس��ارتي و 3 حالت ممكن راننده،سرنش��ين و عابر مش��خص 

گرديده است .

ب��ر پايه ی آمار باال ، رانن��دگان در هر3 نوع تصادف باالترين 
رق��م را به خود اختصاص داده اس��ت . اگركم��ي تأمل نموده و 
به جس��تجو در خصوص ريش��ه علت باالي اين آمار بپردازيم و 
همانطور كه در مباحث پيش��ين گفته ش��د يكي از علل ، بدون 
شک به عدم بستن كمربند ايمني برمي گردد البته شرايط ديگر 
نيزدخيل بوده اند . همچنان كه از آمار ميتوان دريافت ، پيادگان 
در تصادفات مرگ بعد از رانندگان در جايگاه بعدي واقع ش��ده و 

سرنشينان با كمترين تعداد در پائين ترين سطح قرار دارند.
12 – وسايل نقليه متبوعه مقصر در تصادفات

آيا تا كنون به وس��ايل نقليه دولتي و عمومي كه در حال گذر 
در خيابان هستند دقت كرده ايد كه چند درصد آنها در تصادفات 
س��هيم اند ؛ در اينجا س��عي بر آن ش��ده آمار كلي از سازمانهاي 
مربوطه در رابطه با دخيل بودن در تصادفات را بررسي نماييم .

مجموع كل تصادفات به ثبت رس��يده براي اينگونه وس��ايل 
نقليه طي مدت ياد ش��ده 9839 فقره بوده كه بيش��ترين س��هم 
به ترتيب درصد مربوط به ش��ركت تاكس��يراني ، ش��ركت واحد 

اتوبوسراني و ناجا بوده است .
س��ازمانهاي قوه ی قضائيه ، مجلس ش��وراي اسالمي ، بنياد 
جانبازان و مستضعفان وزارت علوم ، وزارت مسكن و شهرسازي، 
بانک رفاه و س��ازمان ح��ج و اوقاف هر كدام تنه��ا با يک فقره 

تصادف بوده اند .
آمار تصادف وسايل نقليه نظاميان در بين ارگانها ي دولتي 18 

نوع 
تصادفات

جمععابرسرنشينراننده

308158201667فوتی
3117414860978655820زخمی

45853653245950خسارتی
773351508310019102437جمع كل

درصد از مجموع كل بوده و در اين بين ناجا و سپاه پاسداران به 
ترتيب با 7 و 5 درص د بيشترين و ارتش جمهوري اسالمي با 3 

فقره )1/30درصد( پائين ترين آمار را دارا بوده اند.
آم��ار تصادفات درونش��هري به تفكيک موقعي��ت جغرافيائي 
اس��تانها در اين بخش بر اس��اس موقعيت جغرافيائي( شمال – 
جنوب ، ش��رق ،غرب ) اس��تانهاي كش��ور را از دي��د آمار و نوع 
تصادفات( فوتي و جرحي و خس��ارتي ) به تفكيک موردبحث و 
بررسي قرارداده وس��هم هركدام از نوع تصادفات مشخص شده 

است .
تقسيمات جغرافيائي کشور برپايه ی استانها

1- اس��تانهاي شمالي : آ. ش��رقي ، آ. غربي ، اردبيل ، استان 
تهران ، تهران بزرگ ، زنجان ، سمنان ،قزوين ، گلستان ، گيالن 

، مازندران و مركزي
2 - اس��تانهاي جنوبي : اصفهان ، فارس ، يزد ، چهار محال 

بختياري ، قم ، كرمان ، كيش ،هرمزگان
3 -  اس��تانهاي شرقي : خراسان ش��مالي ، خراسان جنوبي ، 

خراسان رضوي ، سيستان وبلوچستان
4 -اس��تانهاي غربي : ايالم ، بوش��هر ، خوزستان ، كهكيلويه 

وبوير احمد ، كردستان ، كرمانشاه ،لرستان ، همدان

همانگون��ه ك��ه از جدول باال برمی آيد بيش��ترين فقره از نظر 
مرگ ، آس��يب ، خس��ارتي به ترتيب با45/25، 52/46، 63/98 
درصد مربوط به اس��تانهاي شمالي و كمترين آن براي استانهاي 
ش��رقي  بوده اس��ت البته در تصادفات جرحي اس��تانهاي غربي 
كش��ور نزديک به استانهاي ش رقي ب وده و از آن اندكي كمتر 

بوده است .
طبق آمارموجود در ميان اس��تانهاي شمالي كشور ، بيشترين 
فق��ره از ان��واع تصادفات براي تهران بزرگ ب��وده كه به همين 
جه��ت به صورت نمون��ه جداگانه آن را به صورت دقيق تر مورد 

تجزيه و تحليل قرار مي دهيم.
از مجم��وع 822 فقره تصادفات فوتي كش��ور تهران بزرگ با 
170 برابر 20/7 درصد بيشترين سهم تصادفات فوتي را در بين 
اس��تانهاي كشور به خود اختصاص داده اس��ت ، و در تصادفات 
آس��يبيي21/7 درصد و خس��ارتی 36/2 درصد از كل تصادفات 

كشور را به خود اختصاص داده است.
بناب��ر اع��الم پليس راهور ته��ران ب��زرگ ، در مجموع تعداد 
تصادفات در 7 ماهه اول س��الجاري 128502فقره بوده اس��ت . 
سهم تصادفات مرگ ، آسيبی ، خسارتي استان به ترتيب با 170 

درصدخسارتیدرصدجرحیدرصدفوتینواحی

37245/2531400252/4620365563/98شمالی

22126/891205420/154815615/14جنوبی

708/52825713/79237487/46شرقی

15919/34814313/604272613/42غربی

82210059856100318285100جمع كل
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فقره(  معادل 0/01 درصد(   13007 فقره (معادل 10/2 درصد( 
و با115325 فقره )مغادل 89/7 درصد( بوده است.  

آم��ار تصادف��ات فوتي تهران ب��زرگ در م��دت 7 ماهه اول 
سالجاري همانطور كه پيشتر  اشاره شد تعدادتصادفات فوتي در 
تهران بزرگ 170 فقره بوده اس��ت كه در جدول زير به تفكيک 
مناطق ش��هرداري و س��هم هر منطقه از تصادف��ات فوتي آمده 

شده است .

آم��ار مرگ در مناط��ق 21 و 22 توأمان با بيس��ت و چهار فقره 
بيشترين سهم را داشته و مناطق 19 و 20 نيز بيست فقره و مناطق 
4 و 15 هر كدام با پانزده فقره در رتبه بعدي قرار دارند . پايين ترين 

آمارمربوط به مناطق 11 و 12 هر كدام با دو فقره بوده است .
نقاط حادثه خيز تهران بزرگ :

در جدول ستون بعد  بطور كامل نقاط حادثه خيز تهران بزرگ 

متوفیفوتینام منطقهمتوفیفوتینام منطقه

77منطقه 562منطقه 1

1519منطقه 334منطقه 3

46منطقه 11116منطقه5

67منطقه 9و8810منطقه 7 و 8

22منطقه2212منطقه11

منطقه 13 
1516منطقه 5915و14

56منطقه 4417منطقه 16

2022منطقه 19و91120منطقه 18

2632گشت بزرگراه2427منطقه21و22

به تفكيک مناطق ش��هرداري آمده است . شناسائي اين مناطق 
تالش ، در جهت بهبود رفع مشكالت موجود در اين نقاط براي 

مسئوالن و مديران ذيربط سودمند و مؤثر خواهد بود .
بيش��ترين نقاط حادثه خيز در مناطق 4 و 6 هر كدام با يازده 
نقط��ه ، منطق��ه 3 و 1 به ترتيب ده و نه نقطه، منطقه 2 با هفت 
مورد در رده بعدي و كمترين نقطه حادثه خيز در منطقه 22 فقط 
با يک نقطه واقع ش��ده اس��ت ؛ ضمنا “ در مناطق 7 و 8 و 13 و 

14 تا كنون هيچ نقطه حادثه خيزي گزارش نگرديده است .
نتيجه گيري

آم��ار باالي تصادفات در كش��ور نش��ان مي ده��د كه ما جز 
20 كش��ور داراي تصادفات باال هس��تيم و اطالع ازآمار اينگونه 
تصادفات بس��يار الزم و ض��روري بنظر مي رس��د اين مقاله به 
تفكيک مبناهاي وقوع تصادفات كه ش��امل علت تامه تصادف، 
بس��تن يا عدم اس��تفاده از كمربند ايمن��ي و در تصادفات فوتي، 
جرحي ،خس��ارتي و نحوه برخ��ورد وديگر موارد اش��اره كرده و 

بيشترين و كمترين سهم هر كدام از آنها را نام برده ايم .
بنابراي��ن با ديد كل��ي به اين آمار و اطالع��ات به اين نتيجه 

ميرسيم كه خطاي انساني از
مهمترين علل وقوع تصادف بوده و درصورت ارائه راهكارهاي 
علمي از سوي كارشناسان و مسئولين ذيربط و تحقيق و بررسي 
بيش��تر در علل وقوع تصادفات از قبيل بهب��ود و ارتقاء فرهنگ 
بطور مثال درزمينه بستن كمربند ايمني ، شرايط روحي و رواني 
رانندگان بااستفاده از روشهاي گوناگون مانند : رسانه هاي گروهي 
، پخش تيزرهاي تبليغاتي از راديو و تلويزيون ، آموزش در دوره 
ه��اي مختلف در بين محصلين با هماهنگي آموزش و پرورش ، 
ايجاد و افزايش پارک ويژه ترافيک در شهرهاي كشور واقدامات 

مشابه آن اميد است در آينده شاهد كاهش تصادفات باشيم .
منبع :

1 ( معاونت راهور ناجا 
2 ( بهروزي / كمال ، 1381  

3 (دائ��ره المعارف مهندس��ي ترافيک ،چاپ اول ،انتش��ارات 
مجد 
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محله شهری
در ابتدا سعی بر اين است تا در مورد مفهوم محله و ويژگی های 

آن اطالعاتی به دست آيد.

تعريف محله
باف��ت محله ش��هری مجموعه ای اس��ت، منجس��م از روابط 
اجتماعی – اقتصادی، فرهنگی، تاريخی و كالبدی كه س��اختار 
معن��ی داری را برای ش��هر پديد م��ی آورد. در حقيقت يک محله 

شهری تكامل منطقی و طبيعی مسكن است.
• محل��ه يک واحد اجتماعی اس��ت كه می توان��د به عنوان يک 
ذه��ن اجتماعی عمل كند. واحدی جهت ايجاد حس همكاری و 

تقويت همبستگی و حتی كنترل بهتر سياسی است.
• محل��ه واحد فيزيكی و اجتماعی با س��ازمان های اجتماعی كه 

بزرگتر از خانواده و كوچكتر از شهر می باشد. 
• محله واحدی از شهر است كه می تواند ادراک شود و به عنوان 

واحدی در قياس انسانی مطرح شود. 
• در س��اده ترين تعريف، محله از خانه ه��ای مجاور هم در يک 

فضای جغرافيايی خاص تشكيل می شود.

1- محله به عنوان واحد اجتماعی
محله به عنوان واحد اجتماعی از ديدگاههای مكتب اكولوژيک 
در آمريكا نشأت می گيرد و محله را محصول فرآيندهای طبيعی 
انتخاب و رقابت می داند . نواحی طبيعی در اثر توس��عه صنعتی، 

الگ��وی مهاجرت ها و كاربری اراضی كه خود تحت تأثير مكانها 
و نيروه��ای جاذب فرهنگی صنايع ش��كل گرفته بودند به وجود 

آمدند. 

2- محله به عنوان واحد فضايی
بس��ته به مقياس های گوناگونی كه توسط مردم و يا سازمانها 

و نهادها به كار می رود، محله تعريف می گردد.
ال��ف- محل��ه ب��ه عن��وان مجموع��ه ای از دس��ته كوچک 
س��اختمان هايی كه مالكيت ش��خصی دارند، می باش��د. در اين 

تعريف محله واحدی بی واسطه است.
ب- محله به عنوان واحدی همگن كه اين همگنی در قيمت 

خانه ها وجود دارد.
ج- محله به عنوان واحدی كه ساكنين در استفاده از نهادهای 
آن با هم س��هيم می باش��ند. نهادهايی از قبيل مدرسه ابتدايی، 

مسجد، حوزه پليس و يا يک بخش سياسی.
د- محله به عنوان يک حومه ش��هری و يا يک ناحيه در يک 

شهر بزرگ.
ه- محل��ه ب��ه عنوان يک واح��د طبيعی ك��ه دارای مرزهای 

فيزيكی خاص و روی نقشه مشخص شده باشد.

3- محله به عنوان شبكه ای در ارتباطات
محل��ه به عن��وان فضايی ك��ه در آن روابط ش��كل می گيرد، 
تعريف می گردد. وجود س��ازمانها، انجمن ها و الگوهای كاربری 

 محله شهری و شاخص های ساماندهی
 و طراحی حرکت پیاده در آن

مؤلفین:حامدمضطرزاده– وحیدهحجتی
كارشناسارشدطراحیشهری

چكيده
محله به مثابه س��لول اصلی ش��هر سنتی س��كونت  گاه قوم،  نژاد، مذهب يا فرقه ای خاص است. جامعه 
ش��هری رنگ گرفته از نظام عش��يره ای، در روند شكل گيری خود مجموعه هايی را ايجاد كرد كه به محله 
معروف ش��دند. از ابتدای بنای ش��هرهای اسالمی و حتی قبل از اس��الم، هر قوم و قبيله ای تحت شرايط 

خانوادگی، منافع مشترک و شبكه های خويشاوندی، خود محله جداگانه ای در شهر بنا می كرد.
همبس��تگی اجتماعی – فرهنگی سبب ايجاد عامل روانی تعلق به محله و پيروی افراد از آداب و رسوم 
واحد و نيز احس��اس تمايز نسبت به س��اكنان ديگر محالت بود. به طوری كه در چارچوب روابط اجتماعی 
ارگانيک آن چنان تجانس فرهنگی در هر محله وجود داش��ت كه اختالف طبقاتی بين فقرا و ثروتمندان، 

بعد فيزيكی كه امروز شاهد آن هستيم، نمی يافت.
در اين مقاله س��عی بر اين است تا در ابتدا محله شهری تعريف شده، عناصر شاخص آن مشخص گردد 

و در نهايت شاخص های ساماندهی و طراحی حركت پياده در محله معرفی گردند.
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زمي��ن، زمينه ای را ب��رای ارتباطات بين افراد ب��ه وجود می آمد. 
همچني��ن عضويت در يک گروه قومی و ي��ا ارتباطات با ادارات 
عمومی باعث ارتباط بين افراد می گردد. بنابراين فضای فعاليتی، 
مرزه��ای محل��ه را تعري��ف می كند. اي��ن مرزها توس��ط عمل 
كننده های گوناگونی از جمله صنف هايی چون توس��عه دهندگان 
مس��تغالت، بانكه��ا، برنامه ريزان ش��هری، س��رويس دهندگان 
خدماتی و توسط حوزه های انتخاباتی، مدارس، پاركها، حوزه های 
پليس، نواحی پوشش خدمات اجتماعی و ساير ارگان های محلی 

تعريف می گردند. 

4- محله به عنوان يك واحد فرهنگی
محله می تواند توسط قوميت ها و يا سبک زندگی و يا نژادهای 
انس��انی تعريف گردد. زمانی كه مرزهای فيزيكی با ويژگی های 

فرهنگی منطبق شده باشند به آسانی قابل تعريف می باشند. 

5- محله به عنوان يك واحد سياسی
محله ش��هری واحدی اس��ت كه خود را مديريت می كند و از 

نظر سياسی دارای ارگان سياسی مديريت محله ای است.
كوين لينچ در مطالعه ای كه كتاب س��يمای ش��هر  براس��اس 
آن نوش��ته شد، نكته اصلی مطالعات خود را بر تشخيص عناصر 
س��اختار كالبدی ش��هرها قرارداد كه می توانند در شهر وضوح و 
خواناي��ی الزم را ايجاد كنند. لين��چ نتيجه گرفت كه مردم برای 
س��ازمان دادن ب��ه تصاوي��ر ذهنی آش��نا از پنج عامل اس��تفاده 
می كنند. اين عوامل راه، لبه، محله، گره و نش��انه های ش��هری 
هس��تند. از نظر لينچ محله ها، محوطه هايی هس��تند كه هويتی 
قابل تشخيص دارند. محله ها بافت كالبدی و كاربری همگون و 

لبه يا محيط مرئی تعريف شده ای، دارند.

تفكر محله و نظريات مرتبط با محله
درس��ت پس از اينكه تفكر محله به ط��ور كامل در باالترين 
سطح علمی برانداخته شد، شعله های آن مجدداً در پايين روشن 
ش��د. تهديدهای گوناگون به نواحی محل��ی موجود نظير تهديد 
نوسازی شهری، سرويس مدارس، بزرگراههای جديد، گسترش 
نهادی و تش��كيالت و يا تهاج��م قومی، موجی از مقاومت را كه 
در اصل از س��طح محله س��ازمان يافته ب��ود، برانگيخت. مردم 
نشان دادند كه گرچه شغلی و حتی دوستی آنها از خطوط تبعيت 
نمی كند، با وجود اين می توانس��تند به هن��گام ضرورت دفاع از 
خود در آن س��طح دس��ت به دس��ت هم دهند. اين سازمان های 
محله ای مبتنی بر مسائل بوده و به جای اينكه تغيير ايجاد كنند، 

در مقابل تغيير مقاومند.
بررس��ی های اخير در مورد تصوير ذهنی مردم از ش��هر نشان 
می دهد كه اجتماع محلی با نام اغلب عضو مهمی از آن ساختار 
ذهنی است. محله ممكن است برای روابط اجتماعی آنها اهميتی 
نداشته باشد ولی همراه با معابر اصلی، بخش مهمی از ساز و برگ 
ذهنی اس��ت. بنابراين به عنوان يک واحد آرمانی برای سازمان 
اجتماعی و يک س��ازمان دهنده دسترس��ی به خدمات عمومی، 
تفكر محله مفهومی از نظارت پيدا می كند و ش��ايد در درجه بعد 
مفهومی از معنی دار بودن. ديگر آن فضايی نيس��ت كه مردم در 
درون آن يكديگر را بشناسند كه در جوار يكديگر زندگی می كنند. 
بلكه فضايی اس��ت كه برای همه تعريف ش��ده بود و دارای نام 
می باش��د و در داخل آن مردم به هنگام احساس خطر به راحتی 
دور يكديگر جمع می ش��وند. اين جوامع در ذهن س��اكنين شهر 
تبلور می يابد و اغلب در مورد محدوده ها و مشخصات يكنواخت 
آنها توافق نس��بتًا خوبی وجود دارد. اين توافق به صورت شفاهی 
و از طريق وس��ايل ارتباط جمعی تقويت می گردد. ادارات ش��هر 
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از آن ب��ه عنوان پايگاهی برای برقراری ارتباط محلی اس��تفاده 
می كنند كه اين خود ساختار آن را محكم تر می سازد.

طراحی سكونت گاه قادر است، تصور ذهنی مورد توافق از يک 
مجمع زيس��تی را از طريق جداس��ازی، مكان يابی مراكز محلی، 
انحراف مسيرهای اصلی ترافيک، بهره برداری از ناهمواری های 
طبيعی و برجس��تگی های ديگر خصوصيات كالبدی مورد تقويت 
ق��رار دهد. تا آنجايی كه اين تقس��يمات بصری، الگوی عمومی 
دسترسی را مس��دود نكرده و روابط اجتماعی يا مناطق خدماتی 
را دچار محدوديت نسازد، خوانايی را افزايش داده از سر وصدا و 
خطر ترافيک سريع كاسته و موقعيت سازمان محلی و نظارت را 
بدون هيچگونه هزينه عمده ای ارتقاء می بخش��د. ليكن چنانچه 
موانعی حركت را سد كند يا اينكه مردم به خريد در يک محل يا 
كار در محل ديگر و يا به استفاده از خدمات خاصی هدايت شوند 
در اين صورت دسترس��ی و تطبيق پذي��ری، كاهش پيدا می كند. 
عالوه بر اين، چنانچ��ه در جهت افزايش همگنی اجتماعی يک 
م��كان كه به مراتب از طراحی كالبدی برای ايجاد حس مجتمع 
زمينی نيرومندتر است، تالش گردد؛ در اين صورت همه مسائل 
پديدار خواهند شد. همگنی برنامه ريزی شده كالبدی و اجتماعی 
مسلمًاٌ در سطح جامعه اجتماعی واقعی بسيار كوچكتر  قابل دفاع 
می باشد. زير آنها انس��جام اجتماعی، تناسب، نظارت و معنی دار 
بودن را بدون لطمه وارد كردن جدی به دسترس��ی كسی بهبود 
می بخش��د. صرفنظر از آن، ش��ادمانی زندگ��ی در يک محله با 
هوي��ت با خيابان های آرام و ايمن و خدمات روزانه كه به راحتی 

و سهولت در دسترس قرار می گيرد و اينها مسلمًا از خصوصيات 
معقول و موجه يک س��كونتگاه خوب است، عالوه بر اين برای 
گروه های سنی خاص به خصوص نوجوانان يک مجتمع زيستی 
اجتماع��ی مبتن��ی بر مكان كام��اًل حائز اهميت اس��ت. مناطق 
مسكونی محلی دارای هويت نيز به افراد اين امكان را می دهند 

كه در بهبود محيط اطراف خود مشاركت نمايند.
بح��ث مربوط به محله از اين فراتر می رود. طرفداران كوچک 
ب��ودن و ع��دم تمركز بر اين نكته اص��رار خواهند ورزيد كه اين 
بخ��ش محل��ی بايد بتواند فض��ای خود و تا ح��دودی اقتصاد و 
خدمات عمومی خود را تحت نظارت درآورد. هرگونه راهی كه بر 
خودكفايی در عواملی همچون غذا، انرژی و ساختمان منجر شود 
از نظر اين ديدگاه پسنديده است. شركت های محلی بايد اشتغال 
محلی را تأمين كرده و درآمدها را به جای اينكه به نفع ديگران 
در خارج از منطقه از دست بدهند در داخل محل نگهدارند. يک 
دول��ت محلی می تواند مدارس را بگردان��د، فضاهای باز را اداره 

كند و از خيابانها مراقبت به عمل آورد.

عناصر شاخص محله
الف- نشانه ها

عوامل و عناصری در ش��هر و يا محالت هس��تند كه ظاهری 
مش��خص دارند تا بتوان آنها را از ميان عناصر ديگر باز شناخت. 
نش��انه ها عامل ايجاد هويت و شخصيت خاص هر شهر بوده، از 
ويژگی های مهم آنها تسهيل در ايجاد احساس مكان جهت يابی 
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و وضوح و خوانايی محيط است. نشانه ها در مقياس های مختلف 
می توانند مورد تشخيص و شناسايی قرار گيرند و شامل مقياس 
ش��هری، محله ای و يا حوزه های كوچكتر واحدهای همسايگی 

هستند.

ب- لبه ها
حدود قس��مت های س��اخته ش��ده محل��ه يا مح��ل تالقی 
باف��ت محل��ه و بيرون آن را لبه گويند. لبه ه��ا در حقيقت نمای 
س��اختمان های متوالی و همجوار و قابل رؤيت در محله هستند 
كه ممكن است در اثر وجود فضاهای باز بزرگ كه امكان رؤيت 
چند ساختمان همجوار را فراهم آورده، به وجود آمده باشند. نظم 
مقياسی و كيفيت های بصری لبه ها از ويژگی های كالبدی يک 
ش��هر محسوب می ش��وند. به علت قابليت رؤيت ساختمان های 
همج��وار، در لبه ها تلقی آنها به عن��وان يک مجموعه معماری 
ضروری بوده با توجه به كيفيت های بصری آن مانند هماهنگی، 
وحدت، تنوع، تناس��بات، مقايس��ه وضوح، خوانايی فضاهای پر 
و خالی، خط آس��مان، خط س��اختمان به مفهوم عقب نشينی و 
پيش آمدگی و س��اير ابعاد مطرح شده در مجموعه های معماری 

دارای اهميت است.

ج- گره ها
مح��ل تجمع فعاليت ه��ا، تقاطع راهه��ا و كانون هايی كه به 
عن��وان مبدأ و يا مقصد ش��ناخته می ش��وند و نقاط حس��اس را 

گره می گويند. مهمترين گره ها در محالت عبارتند از: مس��جد، 
حسينيه، مركز محله و ميدان ها.

مرکز محله
الف- تعريف مرکز محله

مرك��ز محله تمركز جامعه ای كوچک و منس��جم اس��ت كه 
تماس های اجتماعی بين همس��ايگان و ايجاد حس ش��هری و 
محل��ه ای را ترغيب می نمايد. اين مراكز محل تجمع آن دس��ته 
از فعاليت های تجاری و خدماتی اس��ت ك��ه به طور روزانه و يا 
حداقل هفتگی مورد اس��تفاده ساكنين يک محله قرار می گيرد، 
نظير مدرسه، مهدكودک، فروش��گاههای موادغذايی، داروخانه، 
خشک شويی، پست، قهوه خانه، رستوران و يا محل مناسب برای 
پاتوق اهالی. اين مدل شبيه مراكز محلی است كه همه جا داخل 
بافت ش��هری ديده می شود. گرچه از ارزش و اهميت اين مراكز 
روز به روز كاس��ته می شود ليكن در جوامع سنتی تر هنوز هم با 
كم��ال ق��درت كار می كنند. اين فكر نه تنها ب��ر اثر مالحظات 
س��هولت دسترسی پياده بلكه مهمتر از آن به دليل ايده آل بودن 
جنبه ه��ای اجتماعی مورد توجه قرار گرفته اس��ت. مدل مراكز 
محله ای با وجود كاس��ته شدن از اهميت ش��ان همچنان وجود 
دارند و امروزه با پديدار ش��دن مجدد مفه��وم محله حتی قوت 
و اعتبار بيش��تری پيدا كرده اند. اين نظريه كه كاالها و خدمات 
روزمره بايد نزديک به خانه باشند، قطعًا نظريه معقول و منطقی 
اس��ت. همين طور اين اميد كه چني��ن مراكزی روابط اجتماعی 
را تقوي��ت كرده و يا حتی موجب به وجود آوردن آن می ش��وند 

نيز جالب است.

ب- فضاهای عمومی مرکز محله
همانگونه كه در نمونه محالت قديمی مشخص است معمواًل 
محالت مركزيتی داش��ته اند كه خدمات ض��روری محله جهت 
نيازهای مختلف مادی و معنوی س��اكنين در آن جای گرفته اند. 
فضاهاي��ی از قبيل آب انبار، مس��جد، حس��ينيه، حم��ام و ديگر 
فضاه��ای تأمين كننده نيازهای روزمره مردم. اين فضاها عالوه 
بر عملكرده��ای متفاوت در مجموعه ای گ��رد آمده اند كه يک 
عملك��رد واحد و مهم ديگر به عنوان محل اجتماع، رفت وآمد و 

ديد و بازديد مردم از همديگر را دارد.
البته طبيعی اس��ت كه اين مركزيت بنا به وس��عت و جمعيت 
هر محله وس��عت و تنوع داش��ته اس��ت ولی وجه اشتراک تمام 
مح��الت وجود فضای عمومی فرات��ر از يک گذر محله ای بوده 
ك��ه تأمين كننده احتياجات و نيز ارتباطات مؤثر همس��ايگان و 
س��اكنين محل��ه بوده اس��ت و در واقع اين مركزي��ت عالوه بر 
كارك��رد خدماتی جهت مجموع��ه كاركرد ارتباطی نيز داش��ته 
اس��ت. چنين مركزيتی در محالت و بافت های جديد ش��هری، 
امروز گم شده است و يا صرفًا به يک بافت تجاری و يا حداكثر 
يک فضای س��بز تقليل يافته اس��ت و بديهی است كه اين خود 
يكی از عوامل كالبدی كاهش ارتباطات انس��انی است. مشكلی 
كه سالهاست در حال سرازير شدن به حوزه معماری و به دنبال 

آن حوزه فرهنگی ماست.
تأكي��د بر فضاهای ارتباطی – عملكردی در مقياس محله ای 
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ن��ه تنها يک ض��رورت كاركردی اس��ت بلكه اولويتی انس��انی 
می باش��د. بر اين اس��اس الزم اس��ت كه در فضاهای سكونتی 
خوي��ش – در محل های مس��كونی و مجتمع ها – همواره بدان 
توجه نماييم. مركزيت محله به تناسب خود محله معمواًل از نظر 
هندس��ی و ش��بكه دسترس��ی و نوع خدمات آن بايد به گونه ای 

طراحی شود كه:
1- ب��ا توجه ب��ه مقياس های 
محله ای برآورنده تمامی نيازهای 
س��اكنين  ض��روری  و  روزم��ره 
می باش��د. به گونه ای كه ساكنين 
محل��ه بتوانن��د در حداقل فاصله 
زمان��ی و مكانی نيازه��ای مورد 
نظ��ر را تأمين نمايند و از خدمات 
دلخ��واه )ب��ا توج��ه ب��ه مقياس 

محله ای( استفاده نمايند.
2- از نظ��ر نوع دسترس��ی و 
ش��بكه استقرار يافته، تالش شود 

تا دسترس��ی تم��ام س��اكنين به 
مركزيت محله به صورت عادالنه 

تأمين شود.
مختل��ف  عملكرده��ای   -3
مركز محله برای س��اكنين محله 
و يكديگ��ر مزاحمت نداش��ته و يا 

حداقل مزاحمت را داشته باشد.
در نهايت آنچه مهم است، آنكه 
هنر معماری و طراحی ش��هری به 
گونه ای ب��ه فضای مرك��ز محله 
شكل دهد كه باعث ايجاد حداكثر 
تح��رک و نش��اط و ارتباط در اين 
فضا بش��ود. در اين صورت مركز 
محله ب��ه عنوان قل��ب مجموعه 
باعث زندگی و نشاط در كل محله 

خواهد بود.
همانگونه كه مش��خص است، 
ش��كل كالب��دی و تركي��ب اجزا 
موجود در مركز محله به تناس��ب 
زمان و مكان و نيازهای س��اكنين 
بس��يار  مح��الت  و  مجموعه ه��ا 

متفاوت اس��ت. ولی بديهی اس��ت كه مطابق ب��ا اصناف اصلی 
نيازهای انسانها به طور كلی به چند گروه تقسيم می شوند.

الف- فضاهای فرهنگی – مذهبی
همانگونه كه تاريخ معماری ما نشان می دهد غالبًا در محالت 
قديمی نمونه اين فضا مس��جد بوده اس��ت و متناسب با وسعت 
محل��ه، مس��جد محله نيز وس��عت داش��ته اس��ت و از فضاهای 
متنوع برخوردار بوده اس��ت. اما بديهی است كه با توسعه و تنوع 
ارتباط��ات و نيازهای فرهنگی جامعه ض��رورت ايجاد فضاهای 
فرهنگی متنوع عالوه بر مسجد بسيار روشن می نمايد، فضاهايی 

از قبيل:
• كتابخانه ها و سالن های مطالعه و مطبوعات

• كالس های هنری – فرهنگی
• سايت های رايانه ای و مراكز ارتباط اينترنتی

• سالن های نمايش فيلم و تئاتر و سينماهای كوچک
اجتماعات جهت  س��الن های   •
برگزاری س��خنرانی های علمی – 

فرهنگی و مذهبی

ب- فضاهای آموزشی
با توس��عه آموزش در س��طوح 
مختل��ف س��نی ضرورت توس��عه 
فضاهای آموزش��ی در سايت های 
مس��كونی نيز غيرقابل انكار است. 
در حال حاضر، فضاهای آموزش��ی 
از جمل��ه مهمترين اجزای محالت 
می ش��وند.  محس��وب  مس��كونی 
ن��وع و تعداد اين فضاه��ا به ميزان 
جمعيت اين محالت بس��تگی دارد، 
ام��ا در تمامی محالت مس��كونی 
وجود مهدكودک و پيش دبس��تانی 
و دبس��تان ضرورت دارد. يعنی دو 
دبس��تان يک مهدك��ودک حداقل 
فضاهای آموزش��ی ضروری جهت 
يک محله اس��ت و بديهی است كه 
با توجه به سرانه مشخص آموزشی 
مت��راژ الزم و خدم��ات جنبی الزم 

جهت مدرسه ديده می شود.
گذش��ته از فضاه��ای آموزش��ی 
رس��می همانگون��ه ك��ه در بخش 
فرهنگی اشاره شد، وجود مجموعه 
كالس هاي��ی ك��ه كارك��رد كمک 
آموزش��ی – فرهنگی و مذهبی و... 
را دارن��د ني��ز در مجموعه ضرورت 

دارد.

ج- فضاهای تجاری
بازار همواره ركن اصلی شهرها و 
محالت ما در معماری گذشته بوده است و به تعبيری بازار ستون 
فقرات شهر و محالت بوده است. به طور كلی نيازهای ساكنين 

به واحدهای تجاری در سه سطح مطرح است:
1- نيازهای روزانه كه عبارتند از فروش��گاههای موادغذايی، 
نانوايی ها، ميوه و تره بار و... كه از نظر دسترسی بايد در نزديكترين 
مكان ممكن به واحدهای مس��كونی قرار گيرد. اين واحدها بايد 
در داخل بافت مسكونی به گونه ای قرار گيرند كه مزاحمتی برای 

واحدهای مسكونی نداشته باشد.
2- س��طح دوم نيازهای مردم به واحدهای تجاری، نيازهای 
هفتگی تا ماهانه می باش��د. به عن��وان مثال می توان از نيازهايی 

در نهایت آنچه مهم است، آنکه هنر 
معماری و طراحی شهری به گونه ای به 
فضای مرکز محله شکل دهد که باعث 

ایجاد حداکثر تحرک و نشاط و ارتباط در 
این فضا بشود. در این صورت مرکز محله 

به عنوان قلب مجموعه باعث زندگی و 
نشاط در کل محله خواهد بود.
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از قبيل كتاب، لوازم التحرير، آرايش��گاه و... گفت كه الزم اس��ت 
اين سطح از نيازها نيز در داخل محله و البته در يک فضای جدا 
از حوزه مس��كونی قرار گيرد. اين نوع فضاهای تجاری در مركز 
محله قرار می گيرند تا هم در سطح محله قابل تأمين باشد و هم 

مزاحمتی برای بافت مسكونی ايجاد ننمايد.
3- س��طح سوم نيازها كه نيازهای فراتر از مقطع ماهانه است 
در حوزه ش��هری قرار گرفته و نياز به تأمين آن در س��طح محله 

وجود ندارد.
نكت��ه قابل توج��ه در نحوه قرار 
گي��ری و برنامه ري��زی فضاه��ای 
تجاری آن اس��ت كه به اين فضاها 
صرف��ًا نبايد ب��ه عنوان يكس��ری 
واحده��ای تجاری ك��ه فقط برای 
خري��د و ف��روش بعض��ی كاالها، 
كاركرد دارد نگريس��ته ش��ود. بلكه 
مجموعه تجاری در يک مركز محله 
و يا حت��ی در مراك��ز زير محالت 
فضای ارتباطی مؤثر بين س��اكنين 
می باش��د. با اين دي��دگاه مجموعه 
تجاری يک مركز اجتماعی مهم به 
شمار می آيد كه برای ابعاد مختلف 
آن از قبي��ل امنيت روانی و فكری 
مراجعين انديشيد و با دور كردن آن 
از ترافيک سواره و و مزاحمت های 
ديگر س��ايت، زمينه ايجاد و تقويت 
امني��ت روان��ی را در اي��ن محيط 

افزايش داد.

د- فضاهای خدماتی و بهداشتی
الگوه��ای معماری گذش��ته  در 
م��ا ب��ه تناس��ب زم��ان در مراكز 
محله خدم��ات بهداش��تی از قبيل 
و  آب انبارها  عموم��ی،  گرمابه های 
بعضًا يخچال وجود داش��ته اس��ت. 
در حال حاضر با گسترش امكانات 
و آب لوله كش��ی و وج��ود حمام در 
خانه ه��ا ديگر ني��از به اي��ن قبيل 
فضاها نيست، اما گسترش خدمات 

بهداشتی ايجاد فضاهای بهداشتی – درمانی از قبيل درمانگاهها 
و فضاه��ای خدماتی را در محله ضروری می نمايد و در هر حال، 
الزم است به تناس��ب زمان مراكز خدمات رسانی جهت استفاده 

مردم ايجاد شود. اهم اين فضاها عبارت است از:
1- ايجاد مراكز خدمات بهداشتی – درمانی از قبيل درمانگاه، 
اورژان��س و داروخانه كه به صورت ش��بانه روزی ب��ه مردم ارائه 

خدمات نمايد.
2- ايجاد خدمات آتش نشانی و ايمنی با توجه به وسعت محله 

كه در اسرع وقت برای كمک به آسيب ديدگان حاضر شوند.
3- وجود مؤسس��ات مالی – اداری از قبيل بانكها، باجه های 

پستی و... جهت ارائه اين نوع خدمات به مردم الزم می نمايد.
4- و كلي��ه خدماتی ك��ه با توجه به ابعاد جمعيتی و وس��عت 

محله الزم می نمايد.
5- فضاهای ورزشی – تفريحی

ام��روزه رك��ن اصلی ايجاد نش��اط و س��رزندگی در فضاهای 
انس��انی را مراكز تفريحی – ورزش��ی به عهده دارند و ضروری 
اس��ت با توجه به اهميت اين موضوع، فضاها مناس��ب با فاصله 
مكانی متناس��ب با بافت مسكونی 

جهت اين امر احداث گردد.

ه�ر- فضاهای س�بز و پارک 
عمومی

يك��ی از ضروری تري��ن ل��وازم 
زندگ��ی بهره من��دی از تفري��ح و 
فضای مناسب جهت آن است كه 
باعث ايجاد نشاط در روحيه فردی 
و اجتماعی می گردد. در اين راستا، 
ايج��اد فضاهای س��بز و پاركها در 
از  مس��كونی  بافت ه��ای  داخ��ل 
طراحی  اولويت ه��ای  مهمتري��ن 
می باش��ند. اين موض��وع عالوه بر 
نشاط  كردن فضای محله به روابط 
اجتماع��ی دام��ن زده و نيز باعث 
تلطي��ف ه��وای محيط ت��ا حدود 

زيادی می گردد.

شاخص های ساماندهی و 
 طراحی فضای حرکت پياده 

در محله
آنچه يک خياب��ان محلی را به 
راسته محلی تبديل می كند، ميزان 
انطب��اق آن با توقعاتی اس��ت كه 
ش��هروندان از چنين معابری دارند. 
همزمان با توقعات عامی كه از هر 
فضای شهری و توقعات موضوعی 
كه از هر خيابان وجود دارد، آرامش 
و خودمان��ی بودن و ايمنی نس��بی 
خيابان محل��ی انتظاری نه چندان 

بيجا از طرف شهروندان می باشد.

آرامش
عليرغم غوغ��ا و هياهويی كه امروزه ب��ر خيابان های محلی 
حاكم است، اكثر شهروندان توقع دارند خيابانی كه از قلب محله 
مس��كونی آنها می گذرد، آرام باشد. زيرا حال و هوای اين خيابان 
ب��ه درون بافت نيز تس��ری می يابد. اگر راس��ته محله از آرامش 
الزم برخوردار گردد، زمينه الزم برای آرام بودن س��اير فضاهای 

شهری مرتبط با آن نيز در درون بافت مسكونی فراهم می آيد.
ابتدايی تري��ن عاملی كه در تأمين آرامش يک راس��ته محلی 

امروزه رکن اصلی ایجاد نشاط و 
سرزندگی در فضاهای انسانی را مراکز 

تفریحی – ورزشی به عهده دارند و 
ضروری است با توجه به اهمیت این 

موضوع، فضاها مناسب با فاصله مکانی 
متناسب با بافت مسکونی جهت این امر 

احداث گردد.
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نقش اساس��ی بازی می كند، كم بودن س��روصدای مزاحم 
اس��ت. آلودگی صوتی به طور معمول ناشی از عبور خودروها و 
يا برخی فعاليت های مولد س��روصدای مزاحم می باشد. در رأس 
تمام��ی تدابير برای عبور و مرور وس��ايل نقليه در يک راس��ته 
محل��ه در اولويت قرار دادن پي��اده و دوچرخه  برای تردد درون 
محله ای نسبت به سواره است. به طوری كه دشوار بودن حركت 
س��واره در راسته محله س��اكنان را ترغيب به آمد و شد پياده يا 

با دوچرخه نمايد.
عامل ديگر س��روصدازا در يک خياب��ان محلی، فعاليت هايی 
هستند كه به صورت مس��تمر يا مقطعی و به نحوی آزاردهنده 
آلودگ��ی صوتی ايجاد می كنند. برای مثال آهنگری، صافكاری، 
تراشكاری و... از آن جهت كه فعاليت شان در تمام مدت انجام، 
س��ر و صدايی بيش از حد آسايش شنوايی انسان توليد می كند، 

بايد از خيابان محلی حذف گردند.
اگر بخواهيم از ازدح��ام خودروهای در حال حركت بكاهيم، 
در درجه اول الزم اس��ت فضا را به گونه ای ساماندهی كنيم كه 
اولوي��ت پياده و دوچرخه را القاء نمايد. ش��ايد بهترين راه برای 
دس��تيابی به اين منظور اين باش��د كه تمام سطح خيابان را در 
اختيار پياده قرار دهيم، يعنی پياده مجاز به حضور در تمام عرصه 
خيابان باشد و در عوض حركت سواره و دوچرخه محدود به نوار 
خاصی ش��ود. به اين ترتيب رفتار سواره كنترل شده، خودرو از 
آن جه��ت كه در اولويت نيس��ت ملزم به رعايت حال پياده ها و 
دوچرخه سواران می گردد و در درجه دوم يكی از راههای كاستن 
بار ترافيک سواره آن است كه مسير از حالت عبوری خارج شود. 
توجه به اين مسأله علی الخصوص در مواردی كه خيابان محلی 
به صورت ميانبر بين ش��ريان های شهری درمی آيد، بسيار حائز 

اهميت می باشد.
از آنجا كه در نظام ش��طرنجی معمواًل خيابان های ش��هری 
توسط خيابان های محلی به يكديگر متصل می شوند و متعاقب 
آن برای جابجايی از يک شريان به ديگری و يا فرار از راه بندان 
ي��ک ش��ريان از خيابان های محل ب��ه عنوان ميانبر اس��تفاده 
می گردد. در اين موارد، ضروری اس��ت ك��ه امتداد خيابان های 
محلی توس��ط موانع كالبدی قطع گردد و از حالت ميانبر خارج 

شوند.
ازدحام خودروهای س��اكن يا در ح��ال توقف در يک فضای 
آرام ناخوشايند است، زيرا در درجه اول فضای حضور انسانها را 
اشغال می كند و در درجه بعدی به فضا حالت پاركينگ می دهد 
و طبيعی اس��ت كه در يک پاركين��گ كه دائمًا خودرويی توقف 
می كند و خودروی ديگری به حركت درمی آيد و... فرد احساس 
آرامش نمی كند. برای كنترل اين عارضه بهتر اس��ت با در نظر 
گرفت��ن محل ويژه به عنوان پاركين��گ، حضور خودروهای در 
حال توقف مح��دود به محل های خاص گردد. كم كردن تعداد 
پاركينگ های حاش��يه ای در حد نياز ساكنان نيز باعث می شود 
كه از جاذبه فضا برای خودروهای بيگانه كه در جستجوی محل 

توقف هستند، كاسته شود.
س��كوت و خلوت  نس��بی به تنهايی برای القاء آرامش كافی 
نيس��ت. برای آنك��ه فضايی بتواند آرامش ذهن��ی الزم را برای 
استفاده كنندگان فراهم كند، بايد از سلسله مراتب فضايی قابل 

درک برخوردار باش��د. در اين راس��تا ضروری اس��ت كه خيابان 
محلی سكانس بندی شود و اين سكانس ها برای استفاده كننده 
معلوم باشد. يكی از راههای القاء سكانس آن است كه فعاليت ها 
با ريتم مناسب و همخوان با كالبد مسير در بدنه ها مستقر شوند. 
در سكانس بندی بايد توجه شود كه طول سكانس با توانايی های 

فيزيكی و ادراكی انسان هماهنگ باشد.
عالوه بر آنكه وجود سلس��له مراتب درون يک خيابان محلی 
ضروری اس��ت، جايگاه راسته محلی می بايستی نسبت به معابر 
درجات باالتر و پايين تر نيز در يک نظام سلس��له مراتبی معلوم 
باش��د. برای دس��تيابی به چنين منظوری بايد نسبت به اتصال 
خيابان محلی به كوچه ها و بن بست ها از يک طرف و به خيابان 

شهری و معابر باالتر از طرف ديگر توجه كافی مبذول داشت.
برای آنكه فرد در يک فضا احس��اس آرامش كند، توقع دارد 
كه فضا از نظر كاربردی برايش قابل پيش بينی باش��د. در چنين 
فضايی فرد احس��اس ابهام و س��رزندگی بی مورد نمی كند و هر 
لحظه به طور ناخوشايندی غافلگير نمی شود. شرط اساسی قابل 
پيش بينی بودن آن اس��ت كه فضا از وض��وح كالبدی برخوردار 
باشد اگرچه خارج كردن مسير از حالت مستقيم الخط در خيابان 
محلی جهت كنترل سرعت مطلوب است، اما بايد در نظر داشت 
كه تغيير مس��يرهای ناگهانی و ش��ديد كه ادامه مسير را كاماًل 
از ديد فرد مخفی می كن��د، بر ابهام فضايی می افزايد. در چنين 
مواردی فرد نمی داند پس از پيمودن بخشی از راه در ادامه مسير 
چه اتفاقی خواهد افتاد. سلب شدن قدرت پيش بينی از فرد او را 
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مضطرب می كند و آرامشش را برهم می زند. گوشه های كم تردد 
و كم نور نيز به همين ترتيب وضوح فضا را خدشه دار می كنند و 
فرد در برابر آنها احساس امنيت و اطمينان خاطر خود را از دست 
می ده��د، لذا بايد چنين محل هاي��ی را حتی المقدور حذف نمود. 
تأمين وضوح كالبدی بدون هماهنگ نمودن فضا و فعاليت های 

جاری در آن امكان پذير نمی باشد.
عالوه ب��ر وضوح كالبدی در فضای خياب��ان محلی تقاطع ها 
نيز الزم اس��ت، واضح باش��ند. اگر تقاطعی به وضوح ديده نشود 
هم��واره اين خط��ر وجود دارد كه برخوردهای پيش بينی نش��ده 
علی الخص��وص بين پياده و س��واره اتفاق افت��د و امنيت هر دو 
مخدوش ش��ود. لذا بهتر است تقاطع ها به وسيله عناصر كالبدی 
چه در كف و چه در بدنه ها به طريقی متمايز گردند، اين مس��أله 

در مورد تقاطع های مهم ضروری تر می باشد.
ب��رای دس��تيابی به آرام��ش و اطمينان خاطر وج��ود نظارت 
اجتماعی بر فضا جهت كنترل رفتارهای مجرمانه ضروری است. 
به اين منظور در درج��ه اول بايد فضا در معرض ديد قرار گيرد. 
ديده ش��دن فضا از دو طريق امكان پذير اس��ت: از درون بدنه ها 
و به واس��طه حضور افراد درون خود فض��ا برای آنكه فضايی از 
درون بدنه ه��ا ديده ش��ود بايد از به كار بردن جداره های بس��ته 
طوي��ل به عنوان بدنه خيابان محلی اجتناب كرد و در حد امكان 
در بدنه های مش��رف به خيابان بازشوهايی ايجاد نمود تا ساكنان 
از طريق آنها بتوانند فضا را رؤيت نمايند. در شرايطی كه بدنه ها 
ب��ا فضای خيابان ب��ه گونه ای ارتباط اجتماع��ی برقرار كنند اين 

نظارت افزايش می يابد. از اساس��ی ترين ش��روط ديدن وجود نور 
اس��ت، بنابراين برای قابل رؤيت ب��ودن فضا در كنار موارد فوق 

بايد روشنايی الزم را به ويژه در شب برای فضا تأمين نمود.
حض��ور افراد در فضا از قوی تري��ن عوامل اعمال اين نظارت 
می باش��د زيرا در اين ش��رايط عالوه بر اينكه ش��هروندان ناظر 
هس��تند، می توانند در صورت ل��زوم برای جلوگي��ری از اعمال 
مجرمان��ه مس��تقيمًا وارد عمل نيز ش��وند. بنابراين بهتر اس��ت 
برای حضور س��اكنان در فضای خيابان محلی تس��هيالت الزم 
فراهم ش��ود. البته بايد از انحصاری شدن فضا جلوگيری كرد. به 
اي��ن معنی كه فضا در اختيار گروه خاص��ی قرار نگيرد و تمامی 
گروه ه��ای اجتماعی خ��ود را در آن راحت ح��س كنند. در كنار 
تمامی آنچه ذكر شد، حضور عناصر طبيعی در يک خيابان محلی 
از نظر روانی آرامش بخش اس��ت،  البته به ش��رط آنكه انتخاب و 
اس��تقرار آنها مناسب باشد. تراكم و ارتفاع پوشش گياهی بايد با 
شرايط محيطی خيابان محلی مورد طراحی سازگار باشد. استقرار 
پوشش گياهی نيز می تواند هدفمند باشد. از رديف درختان برای 
الق��اء ريتم و حركت و از تک درخت يا پوش��ش گياهی متمركز 

برای تداعی مكث می توان استفاده كرد.

خودمانی بودن
از آنجا كه راسته محله پس از بن بست و كوچه اولين فضايی 
است كه شخص پس از خروج از حريم خصوصی خود به آن وارد 
می شود، الزم است كه آن را تداوم فضای شخصی و همسايگی 
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خ��ود بداند و می بايس��تی در آن حس راحت��ی و خودمانی بودن 
بنمايد. اولين ضرورت حس خودمانی بودن آن اس��ت كه شخص 
احساس نكند كه فضا بر او غلبه يافته و بر او مسلط است. الزمه 
اين موضوع برقراری مقياس انس��انی در فضا است. كاهش عبور 
س��ريع خودروها نيز باعث می ش��ود كه عابر پياده حس نكند در 

درجه دوم اهميت نسبت به خودروها قرار گرفته است. 
با مديريت حركت خودروها می توان آنها را واداشت تا مقياس 
حركت متناسب، با پياده و دوچرخه باشند. در همين جهت كاهش 
عرض خيابان های محلی در ترغيب كاهش سرعت سواره نقش 
مهمی دارد. سهولت عبور و تردد و تطويل ماندن پياده در فضا در 
صورتی ممكن است كه عابر حس اولويت نسبت به خودرو كند. 
به همين جهت طرح كف س��ازی و جزئيات آن به گونه ای كه در 

تسلط پياده باشد، باعث می شود تا 
از نظ��ر كالبدی ني��ز افراد در فضا 
ح��س راحتی و آس��ايش كنند. از 
اين جهت بهتر است از جداسازی 
مس��ير س��واره از دوچرخه و پياده 
جز به وس��يله نوع كف س��ازی يا 
رن��گ مصالح اجتناب ك��رد و در 
عوض سرعت خودرو را به وسيله 

تمهيدات كالبدی كاهش داد.
اگر شخصی فضا را متعلق به خود بداند و خود را در نگهداری 
و مديريت آن ش��ريک بداند، نسبت به فضا حس خودمانی بودن 
می كند. قرار گيری تسهيالت، مبلمان و امكانات فضا به گونه ای 
كه گروههای مختلف مردم به س��ادگی بتوانند حضور يافته و در 
آن مك��ث و گفتگو كنند، كمک بزرگی ب��رای تقويت خودمانی 
ب��ودن فضا خواهد ب��ود. از اين جهت بس��ياری از اين فضاها به 
خصوص فضاهای تفريحی و فراغتی به مرور تبديل به ميعادگاه، 
پاتوق و فضايی می شود كه مردم در آن حس شراكت و مالكيت 
می كنند و برای اس��تفاده از آنه��ا مكرراً به فضا مراجعه می كنند. 
نقش مكان هايی مانند ايس��تگاه اتوبوس، كافه ها، رس��توران ها، 
چايخانه ه��ا و واحدهای خرده فروش��ی محل��ه را نبايد به عنوان 
مرك��ز تجمع اهالم��ی محل از نظر دور داش��ت، چراكه به دليل 

تكرر اس��تفاده و مدت مكث مورد نياز در آنجا، افراد اين فضا را 
متعلق به خود دانسته و در آن احساس خودمانی بودن می كنند.

به همين دليل برای حفظ اين خودمانی بودن می بايس��ت به 
روش ه��ای ممكن از حضور افراد غريبه و مراجعه كنندگان خارج 
از محله به خيابان نيز كاست تا همه ترافيک عبوری به ترافيک 
مقصدی تبديل ش��ود و هم، حال و ه��وای محلی خيابان حفظ 
ش��ود. پرهيز از اس��تقرار فعاليت هايی كه جاذب مراجعه كنندگان 
غيرمحلی هستند و دشوار نمودن حركت سريع خودروها از راسته 

محله به افزايش خودمانی بودن فضا كمک می كند.
ايمنی

ايمن بودن انتظاری اس��ت كه هم پي��اده، هم دوچرخه و هم 
س��واره از فضای خيابان محلی دارد. از آنجايی كه خيابان محلی 
به عنوان يک فضای شهری بايد 
محل تعامالت اجتماعی باشد. لذا 
ايمنی پي��اده در آن، در درجه اول 
اهميت ق��رار دارد؛ زيرا در صورت 
عدم وجود ايمنی الزم برای پياده، 
خ��واه در حال س��كون و خواه در 
حال حركت ش��هروندان از حضور 
خود در فضا می كاهند و به عبور از 

آن اكتفا می كنند.
برای آنكه پياده در حال حركت ايمن باش��د، ضروری اس��ت 
كه بر فضا غلبه داش��ته باش��د. به عبارت ديگ��ر، فضای خيابان 
محلی از س��يطره سواره خارج ش��ده و در اختيار پياده قرار گيرد. 
ساده ترين راه اعمال چنين تدابيری محدود كردن است. حركت 
سواره به نواری نه چندان عريض )كمی بيش از عرض خودروها( 
می باش��د. می توان اين مس��ير را با تغيير مصالح يا رنگ در كف 

مشخص نمود.
توجه ب��ه ريتم حركت پي��اده به ويژه در تقاطع ها امريس��ت 
ضروری، اساسًا در فضايی كه حاكميت با پياده است در تقاطع ها 
نيز حق تقدم با پياده باش��د و سواره مجبور به كند كردن سرعت 
يا توقف ش��ود. در يک خيابان محلی سواره همواره بايد در نظر 
داشته باشد كه پياده اجازه ورود به حريم سواره را دارد ولی سواره 

اولین ضرورت حس خودمانی بودن آن 
است که شخص احساس نکند که فضا بر 

او غلبه یافته و بر او مسلط است. الزمه 
این موضوع برقراری مقیاس انسانی در 

فضا است.
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مج��از به تعرض به حريم پياده نمی باش��د. ب��رای تأمين ايمنی 
بيشتر پياده بايد سرعت خودرو به حداقل ممكن تقليل يابد. بهتر 
اس��ت، از موانع فيزيكی برای تغيير مسير سواره، طوالنی نمودن 
آن و خارج كردن مسير از حالت مستقيم الخط استفاده كرد تا به 
اين ترتيب، س��واره به ناچار سرعت خود را كاهش دهد. پياده ها 

در حال سكون نيز بايد از ايمنی كافی برخوردار باشند تا ترغيب 
به تجمع و برقراری روابط اجتماعی گردند. 

ب��ه اين منظ��ور، در ط��ول يک خياب��ان محلی متناس��ب با 
فعاليت ه��ای مس��تقر در بدنه ها بايد محل هايی برای س��كون و 

تجمع شهروندان وجود داشته باشد.

اهداف، راهبردها و سیاست های خیابان محلی )پاکزاد، 1384، 228(

سياستراهبردهدف

آرامش

کم بودن 
سروصدا

تقليل سروصدای 
خودروها

- کاستن از سرعت حرکت خودرو توسط موانع فيزيكی
 - ممانعت از عبور و مرور دائم خودروهای سنگين مگر خودروهای اضطراری مثل آتش نشانی

- در نظر گرفتن ايستگاههای برای توقف وسايل حمل ونقل عمومی و محدود کردن سروصدای آن به 
نقاط خاص

- پرهيز از ايجاد نقاط کور برای سواره به ويژه در مسيرهای دوطرفه جهت اجتناب از بوق زدن
- در اولويت قراردادن پياده و دوچرخه نسبت به سواره برای تردد درون محله ای

کنترل فعاليت های مولد 
سروصدای مزاحم

- حذف فعاليت هايی که به طور مستمر آلودگی صوتی ايجاد می کنند. مثل آهنگری، صافكاری و...
- حذف فعاليت هايی چون انبارها که نيازمند مراجعه دائم خودروهای سنگين و سبك به ويژه در 

ساعات غير متعارف هستند.

کم بودن 
ازدحام 
خودروها

کاهش ازدحام 
خودروهای در حال عبور

- اولويت دادن به پياده با قراردادن تمام سطح خيابان در اختيار آن
- در نظر گرفتن مسير عبور محدود برای سواره جهت کنترل رفتار آن

- دشوار کردن عبور خودرو يا خارج کردن مسير آن از حالت مستقيم الخط يا طوالنی کردن مسير
- کاستن از بار ترافيك سواره يا يكطرفه کردن برخی مسيرها

- قطع تداوم مسيرهايی که حالت عبوری يا ميانبر را بين شريان های شهری دارند

کاهش ازدحام 
خودروهای در حال 

توقف

- جلوگيری از توقف حاشيه ای خودروها در پياده روی مجاور بدنه ها
- در نظرگرفتن محل های خاص جدای از جريان عبور سواره و پياده برای توقف خودروها

- کم کردن جاذبه فضا برای خودروهای بيگانه جهت جلوگيری از توقف

برخورداری 
از سلسله 

مراتب

معلوم بودن 
سكانس های درون 

خيابان

- استقرار فعاليت های مستقر در بدنه های خيابان محلی مناسب با کالبد آن بخش مسير
- استفاده از يكمرتبگی در نقاط مهم مسير

- توجه به کيفيت تقاطع ها در سكانس بندی مسير
- برقراری توالی ميان فعاليت ها و عناصر کالبدی در طول مسير

اتصال مناسب کوچه ها 
و بن بست ها به خيابان 

محلی

- محل تقاطع کوچه يا بن بست يا خيابان محلی تداوم حرکت پياده و دوچرخه را برهم بزند.
- محل تقاطع کوچه يا بن بست يا خيابان محلی خصوصی تر بودن اين دو را نشان دهد

- خروج از کوچه يا بن بست راحت تر از ورود به آن از خيابان محلی باشد

اتصال مناسب خيابان 
محلی به خيابان شهری

- محل اتصال خيابان محلی با خيابان شهری خصوصی تر بودن خيابان محلی را نشان دهد
- خروج از خيابان محلی به شهری راحت تر از ورود از خيابان شهری به محلی باشد

- ورودی و چشم انداز انتهای مسير برای سواره های عبوری غريبه جذابيت نداشته باشد

قابل 
پيش بينی 
بودن فضا

داشتن وضوح کالبدی 
در فضای خيابان

- پرهيز از به وجود آمدن گوشه های کم  تردد، کم نور و فاقد نظارت اجتماعی
- پرهيز از تغيير مسيرهای ناگهانی که ادامه مسير را کاماًل از ديد مخفی می کند

- استفاده از تنگ و گشاد شدن خيابان متناسب با فعاليت های انجام پذير در آن بخش

برخورداری از وضوح در 
محل تقاطع ها

- خروج خودرو از کوچه ها و بن بست ها برای ناظر واقع در خيابان محلی قابل رؤيت باشد
- تقاطع های مهم به وسيله ويژگی های کالبدی شاخص شوند

- در طول مسير تقاطع ها به وسيله عناصر کالبدی از خود مسير متمايز گردند

وجود نظارت 
اجتماعی

ديده شدن فضا از 
درون بدنه ها

- استقرار فعاليت هايی که در ساعات طوالنی فعال هستند با توالی مناسب در بدنه ها
- ايجاد بازشو در بدنه ها به سمت خيابان محلی

- وجود روشنايی کافی برای ديده شدن تمام فضا در شب

حضور افراد درون فضا
- وجود تسهيالت الزم برای جذب گروه های مختلف اجتماعی

- استقرار فعاليت های مرتبط با زندگی روزمره شهروندان در خيابان محلی
- فراهم بودن امكان فعاليت در شب يا استقرار واحدهای فعال شبانه

حضور عناصر 
طبيعی

انتخاب پوشش گياهی 
- تراکم و ارتفاع پوشش گياهی در حدی نباشد که نظارت بر فضا يا بخش هايی از آن را مختل نمايدمناسب

- انتخاب گونه هايی که در برابر شرايط محيطی موضع خاص مقاوم باشند

استقرار مناسب پوشش 
گياهی

- استفاده از رديف درختان يا ساير انواع پوشش گياهی در القاء ريتم و توالی
- استفاده از تك درخت يا پوشش گياهی متمرکز در القاء مكث
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سياستراهبردهدف

 خودمانی
 بودن

 عدم غلبه فضا
 بر انسان

 داشتن
 مقياس انسانی

- جلوگيری از سرعت های غيرانسانی سواره يا دشوار کردن حرکت آن
- پرهيز از خيابان های محلی عريض

- پرهيز از سكانس هايی که پيمودن طول آنها برای عابرپياده از نظر فيزيكی دشوار است
- پرهيز از سكانس هايی که يكنواختی در طول آنها پياده را از نظر روانی خسته می کند

 برخورداری از 
محصوريت مناسب

- تعديل و تثبيت خط  آسمان در ارتفاع مناسب نسبت به عرض معبر
- در نظر گرفتن توده های حجمی به عنوان عامل محصور کننده  فضا

- اجتناب از معابر عريض در کنار دانه های کم ارتفاع به طوری که پياده احساس رهاشدگی نكند
- اجتناب از دانه های بزرگ در مجاورت خيابان محلی به طوری که در تقابل با آن قرار گيرد

امكان برخورد 
 عامالنه

 استفاده کننده 
با فضا

 مشارکت در مديريت
- واگذار کردن نگهداری از عناصر سبز و جايگزين کردن آنها به دانه های مجاور خيابان محلی و نگهداری فضا

- تعيين محل ايستگاههای وسايل حمل و نقل عمومی با توجه به نظر شهروندان ساکن محل

امكان دخل و تصرف 
استفاده کنندگان در فضا

 - امكان تجهيز فضا در ايام خاص سال مانند چراغانی يا آذين بندی توسط ساکنان
- امكان کشت گياهان يكساله در جعبه های گل و محل های مقرر توسط ساکنان

وجود 
بهانه های 

 الزم
  برای حضور
 ساکنان در 

فضا

ضرورت مراجعه به خيابان محلی 
برای رفع نيازهای ضروری

- استقرار فعاليت های خدماتی و آموزشی مورد نياز زندگی روزمره مردم در خيابان محلی
- امكان دسترسی به وسايل حمل و نقل عمومی از طريق خيابان محلی

امكان استفاده از فضا برای 
گذران اوقات فراغت

- استقرار فعاليت های تفريحی چون رستوران محلی يا چايخانه در مجاورت خيابان محلی
- دسترسی آسان به فضای خيابان محلی برای ساکنان

تشويق ساکنان با مكث کردن 
در فضا

- وجود تسهيالت الزم برای فعاليت های غيرحرکتی مثل نشستن و ايستادن
- حضور و فعاليت گروه های مختلف اجتماعی در فضا

- اش�تراک فض�ا ميان تعدادی از ش�هروندان که از نظ�ر جمعيتی و مكان، امكان آش�نايی با 
يكديگر را دارند

 استفاده از فضا 
 در انحصار 

ساکنان محله

- پرهيز از استقرار فعاليت هايی که برای ادامه حيات نياز به مراجعه کنندگان خارج از محله دارنَدفعاليت ها در مقياس محلی
- اجتناب از تراکم نوع خاصی از کاربرها در يك خيابان محلی فراتر از نياز ساکنان محله

حذف ترافيك عبوری شهری

- قطع کردن مسيرهای محلی که به صورت عبوری شهری عمل می کنند
- کاستن از جاذبه ورودی خيابان محلی برای عبوری های غريبه

- خارج کردن خيابان محلی از حالت ميانبر بين شريان های شهری
- يكطرفه کردن لوپ های محلی در خالف جهت بار ترافيكی شريان های اصلی مجاور آن

برخورداری 
 پياده

  از آزادی
 حرکت و 

فعاليت

در اولويت قرارگرفتن پياده 
نسبت به سواره

- قراردادن تمام عرصه خيابان محلی در اختيار پياده
- کاستن از سرعت سواره و محدود کردن آن در باند مخصوص

- اجتناب از جوی های آب سرباز برای تفكيك سواره و پياده
- اتخاذ کف سازی متناسب با حرکت پياده در تمام کف مگر باند عبور سواره

وجود فعاليت های غيرعبوری 
پياده در فضا

- امكان بازی نوجوانان در فضای خيابان محلی
- وجود فضاهايی برای گردهمايی سالخوردگان

- توجه به ايستگاههای حمل و نقل عمومی به عنوان محل هايی برای گردهمايی شهروندان

 

اهداف، راهبردها و سیاست های خیابان محلی )پاکزاد، 1384، 228(

نتيجه گيری
همانطور كه عنوان ش��د محله از خانه های مجاور هم در يک 
فضای جغرافيايی خاص تش��كيل می ش��ود. در اين مقاله، محله 
به عن��وان واحد اجتماعی، واحد فضايی، به عنوان ش��بكه ای از 
ارتباط��ات، واحد فرهنگی و نهايتًا واحد سياس��ی تعريف ش��د و 
نظريات مرتبط با محله بررس��ی گردي��د. همچنين به فضاهای 
عمومی مركز محالت اش��اره ش��د كه اين فضاها عبارت بودند 
از: فضاه��ای آموزش��ی، فرهنگی – مذهبی، تج��اری، خدماتی 
– بهداش��تی و فضاهای س��بز و پارک عموم��ی. و در نهايت به 

بررسی شاخص های ساماندهی و طراحی فضای حركت پياده در 
محله اشاره شد كه سه شاخصه آرامش، خودمانی بودن و ايمنی 
عنوان ش��د. می توان نتيجه گرفت آنچه كه در محالت امروز به 
خصوص در كش��ورمان می بايست مورد توجه قرار گيرد، رسيدن 
به پارامترهايی اس��ت تا باع��ث افزايش كيف��ی محالت گردد. 
رسيدن به اين پارامترها در كشورهای پيشرو تجربه شده و نتايج 
خوبی از آنها اس��تحصال شده است. اميد است با توجه بيشتر به 
محالت ش��هرهايمان بتوانيم به فضاهايی با كيفيت باال دس��ت 

پيدا كنيم آنچنان كه در نهايت جامعه ای سالم داشته باشيم.
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سياستراهبردهدف

ايمنی

ايمن بودن 
پياده

ايمنی پياده در حال حرکت

- محدود شدن مسير حرکت سواره و حاکميت پياده بر کل فضا
- کاستن از سرعت خودروها با موانع کالبدی، تغيير مسير با سرعت گير در طول مسير

- حفظ ريتم حرکت پياده در تقاطع ها و اجبار سواره به تغيير ريتم حرکت
- تنظيم اختالف سطح ها در خيابان متناسب با حرکت پياده

- پرهيز از به کار بردن جوی های سرباز با جدول های مرتفع برای تفكيك سواره و پياده
- ادامه يافتن سرعت گيرها در تمام عرض خيابان  محلی

ايمنی پياده در حال سكون

- پرهيز از نصب مبلمان دعوت کننده به س�كون در قس�مت هايی از مس�ير که ابعاد و ش�كل آن 
حرکت سواره و پياده را ايجاب می کند

- پيش بينی محل هايی به عنوان ايستگاه وسايل نقليه عمومی برای تجمع پياده ها
- در نظر گرفتن فضاهايی با ابعاد متناسب با تجمع پياده های استفاده کننده از آن در طول خيابان 

به دور از نفوذ سواره يا دوچرخه

ايمن بودن 
دوچرخه

- نزديك کردن سرعت سواره به سرعت دوچرخه در خيابان محلیايمنی دوچرخه در برابر سواره
- کاستن از سرعت سواره در محل تقاطع کوچه و بن بست با خيابان محلی

- توجه دادن سواره به حضور دوچرخه و سهيم شدن آن در مسير حرکت سواره

- محدود کردن حرکت دوچرخه به مسير حرکت سواره و کاهش تداخل با پيادهايمنی دوچرخه در برابر پياده
- کاهش سرعت دوچرخه در تقاطع هايی که تداخل دوچرخه و پياده اجتناب ناپذير است

ايمنی دوچرخه در برابر موانع ثابت
- تناسب سرعت گيرها با حرکت دوچرخه

- تناسب درپوش کانال های تأسيسات زيربنايی با حرکت دوچرخه
- توجه به سهولت حرکت دوچرخه در مرز تغيير مصالح کف

ايمن بودن 
سواره

ايمنی سواره در برابر سواره

- ملزم ساختن دوچرخه به حرکت هم جهت با سواره
- کاستن از سرعت دوچرخه به هنگام خروج از کوچه يا بن بست

- پرهيز از اختالف سطح هايی که باعث واژگون شدن دوچرخه در مسير حرکت سواره می شود

ايمنی سواره در برابر دوچرخه
- اجتناب از موانعی که پياده را از ديد سواره مخفی می نمايد

- کاستن از سرعت حرکت خودرو جهت آمادگی سواره برای مقابله با پياده های غيرمترقبه

ايمنی سواره در برابر پياده
- اجتناب از موانعی که پياده را از ديد سواره مخفی می نمايد

- کاستن از سرعت حرکت خودرو جهت آمادگی سواره برای مقابله با پياده های غيرمترقبه

ايمنی سواره در برابر موانع ثابت

- اجتناب از موانع فرو رفته و غيرقابل رؤيت
- ممانعت از توقف ناگهانی مسافرکش ها در طول مسير

- قابل رؤيت کردن موانع در شب توسط روشنايی يا شب رنگ
- ممانع�ت از توق�ف خودروه�ا در محل های غيرمجاز ب�ه ويژه در نزديك�ی تقاطع ها يا خروجی و 

ورودی خيابان محلی
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دكترحسینحاتمينژاد
عضوهیاتعلميگروهجغرافیاوبرنامهريزيشهريدانشگاهتهران
محمداكبرپورسراسکانرود
كارشناسارشدجغرافیاوبرنامهريزيشهريدانشگاهتهران
رضايعقوبي
دانشجويكارشناسيارشدجغرافیاوبرنامهريزيشهريدانشگاهآزاداسالميواحدتهرانمركزي

به سوي رهیافت تجدید حیات شهري

چكيده
به دنبال حاد ش��دن مشكالت نواحي قديمي)فرسوده( ش��هر، بخصوص نواحي مركزي شهرها كه ابعاد 
مختلف زندگي ش��هري را تحت تأثير قرار داده اند، دولت ها توجه ويژه اي را نس��بت به نواحي قديمي شهر 
مبذول داشته اند. اين نياز به طرح رهيافت تجديد حيات شهري كه ماهيت پويا و بلند مدتي را انعكاس مي 
داد، منجرگرديد. تجديد حيات ش��هري برخالف فعاليت هاي توسعه شهري و يا ايجاد شهرک هاي جديد، 
فرايندي اس��ت كه بايد از يک پيش��رفت تدريجي برخوردار باش��د. دراين مقاله سعي شده با بررسي اركان 
اصلي وابعاد رهيافت تجديد حيات ش��هري به ارزيابي اين مس��اله پرداخته ش��ود تا حداقل  راه حل مفيدي 

براي ساماندهي با بافت هاي قديمي)فرسوده( شهري ارائه گردد.
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مقدمه
ميزان باالي رشد جمعيت، مهاجرت به شهرهاي بزرگ، فقدان 
انس��جام اجتماعي، عدم توازن در الگوي درآمد و مصرف، فقدان 
احترام به آيين هاي س��نتي، خش��ونت فزاينده، ايجاد تضادهاي 
فزاينده اجتماعي و مواردي از اين دس��ت از جمله عواقب منفي 
گس��ترش بدون برنامه شهرها به شمار مي آيند. رهيافت تجديد 
حيات ش��هري به دنبال حل مش��كالت  موجود در نواحي دچار 
افت ش��هري خصوصًا بخش مركزي شهرهاست. اين رهيافت با 
رويكردي منسجم و يكپارچه، مسائل موجود در نواحي دچار افت 

را از چندين زاويه مورد بررسي قرار مي دهد. 
به دنبال حاد ش��دن مش��كالت نواحي قديمي)فرسوده( شهر، 
بخصوص نواحي مركزي شهرها كه ابعاد مختلف زندگي شهري 
را تح��ت تأثير قرار داده اند، دولت ها توجه ويژه اي را نس��بت به 
نواحي قديمي ش��هر مبذول داش��ته اند. همچنين با حاكم شدن 
نگ��رش جديد در برنامه ريزي ش��هري كه ب��ر محورهاو تقويت 
معياره��ا و ارزش هاي اجتماع��ي و فرهنگي، تقويت و توس��عه 
فضاهاي شهري و امكانات عمومي فراغت، تعديل حركت سواره 
و گس��ترش فضاهاي پياده در مراكز اس��توار بود، موجب ش��د تا 
مراكز ش��هرها يكي پس از ديگري به سمت پويايي گام بر دارند 
و با اقداماتي موثر از مش��كالت خود بكاهن��د. اين نياز به طرح 
رهياف��ت تجديدحيات ش��هري كه ماهيت پوي��ا و بلند مدتي را 

.)) 1995:107,Carleyانعكاس مي داد، منجر گرديد

  مفهوم رهيافت تجديد حيات شهري
تجدي��د حيات ش��هري را مي توان براس��اس ميزان توس��عه 
كشورها تفسير و تعريف كرد. در اغلب اقتصادهاي توسعه يافته، 
هدف، بخش��يدن حيات دوباره اي به مركز ش��هرها است كه در 
اقتصاده��اي كمترتوس��عه يافته به برنامه ه��اي كيفي نيز توجه 
 ,UNEP(كرده و آنها را لزومًا با احتياجات كمي پيوند مي دهند
2004: 7(. تجديد حيات شهري بينش و عملي جامع و يكپارچه 
اس��ت، كه تمايل به بهبود مداوم در شرايط اقتصادي، اجتماعي، 
كالب��دي و محيط��ي را دارد ك��ه در مع��رض تغيي��ر قرارگرفته 
اس��ت)Roberts and Sykes, 2000: 17(. تجدي��د حيات 
ش��هري برخالف فعاليت هاي توسعه شهري و يا ايجاد شهرک 
ه��اي جديد، فرايندي اس��ت كه بايد از يک پيش��رفت تدريجي 
برخودار باش��د. نكته ديگر اين كه تغييرات در نظام هاي سياسي 
ملي مي تواند خود مختاري بيش��تري به مس��ئووالن شهرداري 

.)10 :2004 ,UNEP(اعطا كند

 اهمي�ت و ض�رورت برنامه ري�زي تجديد حيات 
شهري

در طول تاريخ تحوِل شهرهاي جهان، مي توان عواملي را كه 
موجب دخالت برنامه ريزي در جهت نوگرداني ش��هرها بوده، به 

صورت زير شناسايي نمود:
• وجود نواحي كهنه و فقير نش��ين در شهرهاي كشورهايي با 

سابقه طوالني شكل گيري شهر
• اختيار )و ضرورت اختيار( هدف اصالح ش��رايط مس��كوني 

گروه هاي كم درآمد شهري

• آزادس��ازي فضاهاي��ي از ش��هر براي توس��عه فعاليت ها و 
كاربردهايي با سوددهي بيشتر

• تامي��ن فضا براي جادهي فعاليت ه��ا و كاربردهاي كانوني / 
مركزي چون فضاهاي مرتبط با حمل و نقل)دانشپور، 1383ب: 3(

ب��ا پيدايش نگرش هاي جديد به نواحي و بخش هاي قديمي 
ش��هر رهيافت هاي ت��ازه اي همانند تجديد حيات ش��هري در 
مباحث شهرس��ازي مطرح گرديد. ممكن اس��ت سه دليل براي 
وقوع تجديد حيات ش��هري وجود داشته باشد كه با توجه به آنها 

سه نوع تجديدحيات مطرح شده است:
• تجدي��د حي��ات تحميلي  . اي��ن نوع تجدي��د حيات مدتي 
طوالن��ي پس از رها ش��دن اراضي متروک )ب��راي مثال داكلند 
لندن (، يا به دليل وخيم ش��دن ش��رايط زندگي در يک منطقه، 

اجرا مي شود.
• تجدي��د حي��ات فرصت طلبانه . اين گون��ه از تجديد حيات 
زماني رخ مي دهد كه سرمايه گذاران خصوصي و دولتي در صدد 
تصاحب زمين هاي موجود جهت اجراي پروژه هاي بزرگ )مثاًل 

بارسلونا  و آتن ( هستند. 
• تجديد حيات ش��هري پيشگيرانه يا آينده نگرانه . اين گونه 
از  تجدي��د حي��ات در مناطقي كه با اف��ت اجتماعي و اقتصادي 
رو ب��ه تنزل نه��اده دارند، رخ مي دهد)مانند اس��تانبول ، حلب ، 

اسكندريه   

 هدف برنامه ريزي تجديد حيات شهري
هدف اساسي تجديد حيات شهري توسعه محيط زندگي دچار 
افت براي انس��ان هاس��ت. بيش از يک قرن است كه نوگرداني 
ش��هري تبديل به موضوع��ي مهم و جدال آميز در بس��ياري از 
كشورهاي جهان و به ويژه در اروپا شده است. نسل هاي متمادي 
از يک سو با مشكل فرسودگي نواحي شهري و پيامدهاي كوشش 
هاي پيش��ين در جهت گش��ودن مشكالت و از س��وي ديگر، با 
گس��ترش )عمدتًا خودروي( شهرها، تشكيل سكونتگاه هاي غير 
رسمي و شكل گيري نواحي كهنه و فقيرنشين)مخروبه( با درجه 
كيفيت محيطي پايين و فارغ از س��ازوكار هدايت كنترل شهري، 
روبرو بوده اند)دانش��پور، 1383الف: 1(. در دهه 90 قرن بيس��ت 
و س��ال هاي ابتدايي قرن بيس��ت و يک ميالدي تجديد حيات 
ش��هري درصدد رفع نه تنها مش��كالت كالب��دي، بلكه در صدد 
تجدي��د حيات اجتماعي- فرهنگ��ي، اقتصادي و محيطي برآمد. 
اهداف اين رهيافت در قالب اهداف كالن و خرد جاي مي گيرد 
كه اهداف كالن در اغلب طرح هاي تجديد حيات شهري وجود 
دارد و اهداف خرد با توجه به موضوعيت آن با محدوده مورد نظر 
تدوين م��ي گردد. بطور كلي اهداف زير را براي رهيافت تجديد 

حيات شهري مدنظر قرار داده اند:
• اقتصادي: جذب س��رمايه گذاران، ايجاد اش��تغال، بازسازي 

اقتصاد شهري
• اجتماع��ي- فرهنگي: افزايش مس��كن ش��هري و توس��عه 
زيرساخت هاي محلي، تقويت ميراث معماري )هسته تاريخي( و 

گردشگري شهري، يا جذب موسسات تحقيقاتي و دانشگاهي
• كالبدي: ساماندهي سازمان فضايي- كالبدي شهرها، نحوه 
اس��تفاده از زمين، ضوابط منطقه بندي، ضوابط ساختمان سازي، 
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فعاليت هاانواع مشارکت جويانناحيه تحت پوششنوع مشارکت

و  عم�ران  در  مش�ارکت 
قراردادهاي مشترک

ي�ك مكان يا ناحي�ه کوچك براي 
مثال مرکز شهر

توسعه دهندگان بخش خصوصي، 
انجمن مسكن، ادارات محلي

 توس�عه تج�اري بدون انگيزه س�ود که منافع 
تجاري متقابلي را ايجاد مي کند.

از طريق هيات  مش�ارکت 
هاي توسعه و عمران

نواح�ي مش�خص ب�راي تجدي�د 
واحده�اي  مث�ال  ب�راي  حي�ات، 

همسايگي يا مستغالت

مخصوص�اً  خ�رد  اجتماع�ات 
اجتماعات مس�تقل از هيات هاي 

عمومي و ادارات محلي

تجديد حيات مبتني بر اجتماعات مخصوصاً در 
رابطه با ايجاد و گس�ترش منافع اجتماعي، از 
آنج�ا که اجتماعات خرد منفعتي را در نظر نمي 
گيرند، تمامي م�ازاد در داخل هيات به گردش 

در مي آيد.

مشارکت از طريق سازمان 
بخش خصوصيبخش يا گستره شهرهاي غير رسمي

جستجوي مكاني جهت استقرار کاربرد، ارتقاء 
رش�د و س�رمايه گذاري، توجه به مش�كالت، 
اتخ�اذ راهبردهايي که مناف�ع متقابلي را براي 

گروه هاي ذينفع بوجود مي آورد.

مش�ارکت از طري�ق دفاتر 
شهر يا زير منطقهشهري وزير منطقه اي

دفاتر از يك تيم ثانويه متش�كل 
از مش�ارکت جويان يا از شرکت 
ه�اي تضامني عمران و توس�عه 
جوي�ان  مش�ارکت  از  مس�تقل 

تشكيل مي گردد.

تقب�ل وظايف متع�دد در يك چارچ�وب زماني 
مشخص.

تمامي بخش هازيرمنطقه، متروپليتينمشارکت راهبردي

اقدام به عنوان يك سازمان دهنده اوليه براي 
فعالي�ت، اق�دام ب�ه عن�وان يك راهنم�ا براي 
توس�عه، اجرا بواس�طه ش�خص ثالث، اقدام 
ب�ه عن�وان يك س�ازمان هدايت کنن�ده ديگر 

سازمان ها به عالوه شرکت هاي توسعه.

 46 ,2000,Roberts and Sykes :ماخذ

جدول شماره 1 : انواع مشارکت در رهيافت تجديد حيات شهري

مشاركت

پايداری

برنامهريزی
راهبردی

برنامهريزیتجديدحیاتشهری

10  -  2004  UNEP:ماخ��ذ

 رکن نخس�ت: مش�ارکت و جايگاه آن در تجديد 
حيات شهري

يكي از اركان مهم تجديد حيات ش��هري، مشاركت است. در 
مش��اركت، افراد از روند امور آگاه هس��تند و در اين زمينه داراي 
نگرش مي باشند. همچنين در تصميم سازي ها و تصميم گيري 
ه��ا به نحوي مداخله مي كنند)خانيكي، 1377: 80(. مش��اركت 
ب��ه معناي ع��ام آن از دير باز با زندگي انس��ان پيوند داش��ته و 
از ابت��داي حيات انس��ان با او همراه بوده اس��ت، ولي به معناي 

جديد در عرصه سياس��ت و پس از جنگ جهاني دوم آغاز ش��د 
)هيلد،1370: 25(. 

علي رغم شكل گيري انديشه مشاركت در تمام ابعاد زندگي، اين 
نگرش هنوز به صورت علمي ديده نمي شود و تا زمانيكه از پشتوانه 
فلسفي كارساز و راهگشا برخوردار نگردد، نمي تواند به صورت جزئي 
از فرهنگ مردم درآمده و گسترش يابد )الشوكي، 1383: 34(. وجود 
حوزه گسترده براي فعاليت ش��هروندان موجب انباشت تجربه مي 
گردد كه اين امر باعث پيش��رفت س��ريع جامعه ش��هري مي شود. 

تامين معيارهاي س��اخت و ساز و مرمت و آسايش زيستي براي 
سازه هاي شهري متناسب با هر منطقه جغرافيايي

• زيس��ت محيطي: مبارزه با آلودگي و بهبود ش��رايط زندگي 
در عي��ن حالي كه ارزش ها و خواس��ته ه��اي جامعه و هر گروه 

.)2004:8,UNEP(اجتماعي نيز در نظر گرفته شود
ارکان اصلي برنامه ريزي تجديد حيات شهري

مش��اركت، راهبرد و پايداري س��ه ركن اصل��ي تجديد حيات 
شهري را تشكيل مي دهند. اين سه ركن، پايه اي را براي اقدام 
جام��ع و تفصيلي ارائه مي نماين��د و هريک نقش ويژه اي را در 
رهيافت تجديد حيات شهري ايفاء مي كنند)شكل شماره 1(. در 

ادامه اين سه ركن مورد بررسي قرار مي گيرد.
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مردم س��اكن در هر محلي مي توانن��د در بطن فرايند تجديد 
حي��ات باقي بمانند و به تجديد حي��ات  كمک  كنند. قرار دادن 
مردم محلي در قلب فرايند تجديد حيات، بعنوان شركت كنندگان 

فع��ال به منظور مبارزه با محروميت اجتماعي و تقويت جوامع در 
كنار توس��عه اقتصادي عادالنه با مش��كالت توسعه اجتماعي و  

نظام برنامه ريزي مواجه است)جدول شماره 2(.

 رکن دوم: برنامه ريزي راهبردي 
برنامه ريزي راهبردي، چارچوبي جهت توس��عه سياس��ت ها، 
زمين��ه هاي جديد نظري و ابزاره��اي تجربي براي برنامه ريزي 
شهري فراهم ساخته است)مرادي مسيحي، 1384: 64(. اين امر 

در برنام��ه هاي تجديد حيات ش��هري نيز جايگاه ويژه اي يافته 
اس��ت. برنامه ريزي راهبردي در تجديد حيات شهري داراي سه 

نقش زير است:
• افت ش��هري در اثر پديده هاي متعدد و پيچيده اي بوجود 

جدول  2: مشكالت مرتبط با مشارکت مردم محلي در فرايند تجديد حيات شهري

مشكالتزيرحوزه ها حوزه ها

مسائل مربوط به 
توسعه اجتماع

دستيابي به نمايندگي در 
- نياز به تضمين نمايندگي ازطرف كل جامعه.امر شهري

مشاركت حقيقي در 
- مشاركت كامل در تصميم گيري و نه اقدام نمايشيتمام مراحل

- عدم موفقيت گروه هاي بزرگ س��رمايه گذاري در تش��خيص اينكه مردم محلي مي توانند بصورت مس��تقل به جدي گرفتن جوامع
اهداف دست يابند.

 - نيازب��ه ب��ه حمايت مردم ك��م درآمد تا بتوانند يک درونداد هدفمند داش��ته باش��ند و در جلس��ات آموزش��ي ونياز به حمايت
 گردهمايي ها حضور يابند.

- نياز به زمان در مشاوره، گفتگو و ايجاد اطمينان مي باشد.مقياس زماني
- نيازمندي به زمان در مشاركت هاي اجتماعي 

- رويارويي سازمان هاي كوچک با موانع و چالش هاي بزرگي در جايي كه سازمان هاي بزرگ موفق هستند.قدرت

- نياز به فعاليت هاي اقتصادي بيشتر و مهارت هاي رهبري جامعه و نيز تجربه آن براي كمک به »خود  پشتيبان ظرفيت
شدن« پروژه هاي تجديد حيات.

حفظ افراد در طول 
- مشكل از دست دادن افراد كليدي.زمان

مسايل مربوط 
 به نظام

برنامه ريزي
- وجود فرصت هاي بسيار محدود براي جامعه )مردم( جهت اعتراض به برنامه ريزي صورت گرفته.نظام برنامه ريزي

- فقدان مهارت ها و منابع در درون واحدهاي برنامه ريزي جهت تشويق مشاركت عمومي.بيشتر

2003,16,Pindoria :ماخذ

شرايط محلي، ملي و خط مشي هاي متفاوت در هر يک از سطوح، 
سازمان هاي مشاركتي مختلفي را شكل مي دهد. با توجه به اين امر 
انواع مختلفي از مش��اركت در سطوح جغرافيايي مختلف شكل مي 
گيرد و در اين رابطه مشاركت جويان متعددي به فعاليت مي پردازند. 

مش��اركت هدفمند مردم به عنوان پايه و اس��اس همه پروژه هاي 
تجديد حيات تلقي مي شود كه اين مشاركت به تضمين شايستگي 
مردم محلي، تملک و حمايت محلي، كمک مي كند و منفعت مردم 

محلي را به حداكثر مي رساند.
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جدول شماره 3: مشكالت مرتبط با رهيافت بلند مدت و راهبردي در فرايند تجديد حيات شهري

مشكالتزيرحوزه هاحوزه ها

مشكالت مربوط 
به سياست پيرامون 

توسعه پايدار

مسايل سازماني پيرامون منسجم 
سازي

- دشواري پيوند دادن پروژه هاي تجديد حيات با ساير برنامه ها و راهبردها
� عدم مسئوليت پذيري منسجم افراد در دفاع از توسعه پايدار 

� عدم انسجام و شفافيت در سياست ها به دليل ابتكارات بسيار زيادانسجام و شفافيت سياست
� تغيير سياست دولت در طول زمان

چرخه ها و انتظارات سياسي 
كوتاه مدت

� بي صبري سياسي و شتاب براي نتايج سريع جهت اثبات سياست
� ايجاد مشكالتي به دليل چرخه سياسي 3�5 سال 

تعادل اولويت هاي 
زيست محيطي، 

اجتماعي
و اقتصادي

عمومي
� ناديده گرفتن تمامي جنبه هاي توسعه پايدار به واسطه نياز به شغل 

� تحت الش��عاع قرار دادن بحث در مورد پايداري با بحث و گفتگو در مورد هزينه ها )در 
صنعت ساخت وساز( 

منابع الزم براي 
يک رويكرد پايدار 

منسجم تر

ضمانت اجتماع موجب شكست 
نمي شود

� شكست برنامه هاي تجديد حيات به واسطه  اغراق آميز  شدن اين برنامه ها
� عملكرد ضعيف پروژه هاي موفق در دستيابي به پايداري زيست محيطي در موضوعات 

مربوط به پايداري اجتماعي 

از دست رفتن اولويت محيط 
� تاكيد معماران بر نقشه و توجه ناكافي به كارآمدي انرژي زيست يا پايين تر رفتن اولويت آن 

� ترغيب برنامه هاي تجديد حيات به كوتاه مدت بودن توسط برنامه هاي تامين بودجهكوتاه مدت بودن

منابع براي پروژه هاي كامل 
منسجم

� رويارويي پروژه هاي جامع نگر با موانعي در دسترس��ي به بودجه )عدم تناس��ب منابع 
مالي  با پروژه هاي جامع نگر(

 فراهم بودن بودجه براي
 پروژه هاي پايدار

� پايين بودن وجوه اختصاص يافته  به پروژه هاي اجتماعي يا زيست محيطي 
� مخالفت تامين كنندگان س��رمايه در اقدام به ريس��ک ك��ردن و حمايت از پروژه هاي 

پايداري و نوآورانه 

� تامين مالي درآمد بندرت فراهم است.فقدان تامين مالي درآمد

درک تجديد حيات 
پايدار و حمايت از آن

درک و حمايت از توسعه و تجديد 
حيات پايدار

� عدم درک مجريان مشاغل از چيستي تجديد حيات پايدار دركي ندارند.
� ضرورت درک بهتر از توسعه پايدار و معني عملي آن

� تنوع گسترده بين موسسات مسكن در مورد چگونگي ديد آنها از پايداري

� نيازمندي به آموزش هاي س��طح باال به اس��تفاده كنندگان به منظور توانمندسازي اين ضرورت مهارت ها و تخصص ها
افراد جهت عبور از موانع شغلي و دستيابي به تجديد حيات پايدار 

(26-25 ,2003,Pindoria :ماخذ 

مي آيد. درک اين پديده ها نياز به بينش جامع دارد.
• رهيافت تجديد حيات ش��هري يک راه ح��ل تفصيلي 
و همه جانبه براي مش��كالت ارائ��ه مي كند. برنامه ريزي 
راهب��ردي ب��ا توجه به بين��ش جامعي كه ارائ��ه مي دهد، 
م��ي تواند نق��ش مهمي در ارائ��ه راه حل ه��اي تفصيلي 

داشته باشد.
• رهيافت تجديد حيات شهري، انواع سازمان ها، گروه هاي 
غير رس��مي مردم و ديگر قدرت ها را با اهداف و فرهنگ هاي 

متفاوت در بر مي گيرد. هماهنگي و متشكل نمودن اين فعاالن 
از جمله موضوعات مهم در تجديد حيات ش��هري اس��ت. برنامه 
ريزي راهبردي نقش اساس��ي در اين رابطه ايفاء مي كند)ضياء 

خواه، 1380: 22(.
اتخاذ يک رويكرد منس��جم و بلند مدت كه بتواند تش��خيص 
دهد كه مش��كالت محله ها داليل اجتماعي، اقتصادي و زيست 
محيطي مرتبط با هم دارند، امر مش��كلي است و برنامه ريزان و 

تصميم گيران با مشكالتي روبرو هستند)جدول شماره3(.
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 رکن سوم: پايداري 
پاي��داري يعن��ي فضاي اقتص��ادي، اجتماعي و سياس��ي كه 
تضمين كننده كيفيت مطلوب زيستي باشد و بتواند مسائلي مانند 
بهداش��ت، آموزش، رفاه، آزادي بيان، حق��وق و ... را به صورت 
پاي��دار و ماندگار حفظ كند )حس��ين زاده دلي��ر، 1380: 93( به 
گونه اي كه نس��ل هاي آتي بتوانند از آن منابع استفاده نمايند . 
اين مفاهي��م داراي خصوصيات ويژه اي نظير پايداري اجتماعي، 
عدال��ت اجتماعي، چارچوب اخالقي جدي��د، همگرايي جمعي و 

ارزيابي مي باشد )بحريني، 1378: 10(. 
از دي��دگاه توس��عه پايدار زمين و فضا فق��ط عنصري طبيعي 
براي تأمين نيازهاي اقتصادي و كالبدي ش��هري نيس��ت، بلكه 
بستر اصلي تمام فعاليت هاي شهروندان و ابزار الزم براي تحقق 
خواس��ت ها و آرزوهاي انساني اس��ت. از اين نظر زمين و فضاي 
شهري شايد مهمترين ثروت همگاني است، كه نقش عميق تر و 
گسترده تر از يک كاالي اقتصادي درحيات عمومي شهروزندگي 

شهروندان به عهده دارد )مهدي زاده، 1379: 77(. 
يك��ي از رويكرده��اي موثر در جهت تجديد حيات ش��هري، 
مطرح ش��دن مفهوم كيفيت زندگي و دخالت اس��ت. در تعريف 
كيفيت زندگ��ي مي توان گفت هم جنبه هاي عيني و كمي مانند 
چگونگي توزيع كاالها و خدمات و هم جنبه هاي ذهني و كيفي 
مانند روابط اجتماعي، رضايت از زندگي، مش��اركت و احس��اس 

همبستگي اجتماعي را در بر مي گيرد.
 در اي��ن خص��وص معيارهاي كيف��ي مانند رفاه، آس��ايش، 
حفاظت محيط، مشاركت اجتماعي، زيبايي منظر، بهبود گذران 
اوق��ات فراغ��ت، كيفيت فض��ا و مواردي از اي��ن قبيل اهميت 

بيش��تري در تجديد حيات شهري دارند)نيک پور، 1384: 18(. 
با توجه به رش��د س��ريع و بدون برنامه ش��هرها، محيط زندگي 
ش��هري به محيطي رنج آور، نازيبا، تنش زا و آلوده تبديل ش��ده 
اس��ت و مش��كالت اجتماعي - رواني جديد مثل عدم هويت، 
ع��دم تعلق، احس��اس ناش��ناختگي و تنهايي، فردي��ت، رقابت 
ش��ديد، اضطراب، نارضايتي در آن به صورت همه گير در آمده 
اس��ت كه بخش عمده اي از آنها به س��اختار كالبدي شهرها و 
كمي ش��دن معيارهاي شهرس��ازي بر مي گ��ردد، در اين ميان 
مراكز ش��هرها به عنوان منطقة ثقل ش��هري بازتاب روشني از 
اين معضالت اس��ت. پايداري در رهيافت تجديد حيات شهري 

داراي چند نقش��ي اس��ت كه عبارتنداز:
• ارائه يک راه حل پايدار

• توسعه مديريت متعادل اقتصادي، اجتماعي و محيطي
• حمايت از نس��ل آتي و توزيع متعادل هزينه منفعت و ارتقاء 
فعالي��ت هاي اقتصادي به منظور افزايش كيفيت محيطي )ضياء 

خواه، 1380: 24(.
اصول توس��عه پاي��دار مي تواند در قلب سياس��ت و عمليات 
تجديد حيات قرار گيرند تا بدين ترتيب تضمين شود كه فرايند 
تجديد حيات نتايج زيس��ت محيطي و همينطور نتايج اقتصادي 
و عدال��ت اجتماعي را در بر دارد. بهبود كيفيت محيط زيس��ت 
محل��ي و در عين حال كاهش اثرات منفي اس��تفاده از منابع 
مي توان��د بخش��ي از اهداف راهب��ردي هر برنام��ه تجديد 
حياتي باش��د. با اين وجود، مش��كالت فراواني در اين زمينه 
بر س��ر راه تحقق پايداري در پروژه هاي تجديد حيات وجود 

دارد)جدول ش��ماره4(.
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 ابعاد رهيافت تجديد حيات شهري
تجدي��د حيات ش��هري را داراي چهار بعد اصل��ي اقتصادي، 
 Roberts(اجتماعي- فرهنگي، كالبدي و محيطي دانسته-اند
and Sykes, 2000: 15-31(. بررس��ي اين ابعاد از اين جهت 
اهميت دارد كه اهداف، سياس��ت ها و راهبردهاي تجديد حيات 

پايدار شهري بر مبناي اين ابعاد تدوين مي گردد.
تجديد حيات اقتصادي

تجدي��د حيات اقتص��ادي متعاقب با بروز اف��ت اقتصادي در 
ش��هرها كه با كاهش عظيم اش��تغال و عدم جذب سرمايه هاي 
داخل��ي و خارجي مواجه ش��دند،مطرح گرديد. بطور كلي اقتصاد 
نواح��ي دچار افت اقتصادي ويژگي هايي از قبيل عدم يا كاهش 
اشتغال، كاهش صنايع توليدي و فرصت هاي شغلي پايين را دارا 
مي باشند)Home, 1982: 61(. تجديد حيات اقتصادي موفق 
ش��هري داراي دو وجه عمده تقاضا و عرضه است. تقاضا توسط 
توانايي ش��هر براي بازگش��ت هزينه هاي محلي و جذب هزينه 
هاي صرف ش��ده در خارج از نواحي ش��هري تعيين مي گردد و 
عرضه بهبود زيرس��اخت هايي از قبيل س��اخت دسترسي هاي 
جديد يا بهبود دسترس��ي هاي كنوني و ديگر مسيرهاي ارتباطي 

 Roberts(با اس��تفاده از س��رمايه گذاري در آن بخش هاست
and Sykes, 2000: 61-63 (. تجدي��د حي��ات اقتص��ادي 

سياست ها و اهداف زير را پي گيري مي كند :
• جلب سرمايه هاي داخلي

• تشويق به خود اشتغالي
• ايجاد شغل هاي موقت و پاره وقت

• بهبود آموزش و افزايش مهارت هاي حرفه اي
• تاكيد بر پايداري اقتصادي
• كاهش هزينه هاي زندگي

.)117 :2002 ,Seo(ايجاد تسهيالت خريد مناسب •
تجديد حيات كالبدي

تجدي��د حيات كالبدي در راس��تاي ارزيابي عناصر كالبدي به 
جس��تجوي محدوديت ها و توان هاي بالقوه كالبدي مي پردازد 
و كالبد ش��هر را با تحوالت س��ريع اقتصادي و اجتماعي تطبيق 

مي دهد 
• بهبودبخشي  ، بازگرداني  و تجميع  زمين و ساختمان

• بهبود تاسيسات زيربنايي
.) 77 :2000 ,Roberts and Sykes(بهبود حمل و نقل •

جدول شماره 4 : مشكالت مرتبط با پايداري در  فرايند تجديد حيات شهري

مشكالتزيرحوزه هاحوزه ها

حمايت از اثرات 
زيست محيطي 
و پيشرفت هاي 

زيست محيطي 
محلي

مباحث عمومي
عكس العمل منفي به برنامه هاي غيرسنتي

كم اهميت ش��دن تجديد حيات به واسطه عدم توجه س��اكنان به موضوعاتي مانند بازيافت، استفاده از 
اتومبيل و غيره 

هزينه باال براي پروژه هاي تجديد حياتاستفاده كنندگان
فقدان احساس نياز به مسكن سازي پايدار

اتخاذ يک 
رويكرد كارآمد

نظام برنامه ريزي
وجود موانع فراوان برنامه ريزي در برنامه هاي تجديد حيات كوچک مقياس

تاكيد بس��ياري بر جنبه هاي زيباش��ناختي طراحان و  عدم توجه آنان  به منافع زيس��ت محيطي و به 
هنگام تهيه نقشه ساختمان ها

تقسيم فعاليت هاي 
مناسب

نياز به هزينه هاي باالي اصالحات محيط زيستي به دليل فقدان تقسيم فعاليت هاي مناسب 
فق��دان دان��ش  و آگاهي از مزاياي پايداري در ميان س��اكنين، عاقدين قرارداد و مقاطعه كاران به علت 

ماهيت كوتاه مدت بودن قراردادها

سهولت شكست مالي پروژه هاي تجديد حيات سازمان هاي درگير
فراهم نبودن منابع موردنياز در اغلب كشورها

مهارت ها يا تخصص 
ها

حمايت پايين از تدوين برنامه هاي آموزشي جديد در مورد سازندگي يا تجديد حيات پايدار و فناوري هاي 
زيست محيطي 

سياست هاي 
الزم براي يک 
رويكرد كارآمد

عدم وجود رهبري شفاف دولت در رابطه با مقررات ساخت و ساز هدايت و نظارت

دلسردي توسعه  دهندگان به واسطه وجود يارانه ها به مصرف كنندگانيارانه ها 

قانون گذاري و 
عدم امكان استفاده از منابع مختلف به دليل ضرورت رفع موانع قانون گذاري و مقرراتيمقرراتي

)20 ,2003,Pindoria :ماخذ  
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 تجديد حيات اجتماعي و فرهنگي
در نواح��ي دچ��ار افت ش��هري و بخصوص بخ��ش مركزي 
ش��هرها، بواس��طه ويژگي هاي خاص ش��ان، گروه هاي قومي 
اقليت، اقش��ار كم درآمد، خانوارهاي تک والديني و افراد بيكار و 
فاقد شغل ساكن هس��تند)Home, 1982: 97-98(. از طريق 
تجديد حيات شهري، هويت اجتماعي و زمينه هاي مشاركت در 
ناحيه تحت پوش��ش برنامه هاي تجديد حيات شهري ايجاد مي 
گردد. اهداف تجديد حيات اجتماعي و فرهنگي بطور خالصه در 

زير ارائه گرديده است:
• به حداقل رساندن جرايم و خشونت

• فراهم نمودن خدمات بهداشتي و درماني مناسب
• كاهش انحرافات فرهنگي

• تقويت اجتماعات خرد
• گسترش بينش اجتماعي مشترک

• تاكيد بر توانمند سازي اجتماعات خرد
• تاكيد بر هيات هاي نمايندگي

 ,Seo(توج��ه ب��ه نيازهاي گروه ه��اي مختل��ف اجتماعي •
.)117 :2002

 تجديد حيات محيطي
تجديد حيات محيط ش��هري گام هاي مثبتي به سوي توسعه 
پايدار بر م��ي دارد. اين رهيافت بر پايداري منابع محيطي تاكيد 
خاص��ي دارد و اي��ن ام��ر را از طريق پاي��داري در ابعاد مختلف 
سيس��تم شهري به انجام مي رساند. شيوه حصول به پايداري در 

ابعاد مختلف عناصر شهري عبارتند از  :

• كاهش ميزان آلودگي ها
• مسكن پايدار

• شكل شهري پايدار
• حمل و نقل پايدار

.)117,Ibid(اقتصاد پايدار •
نقش رهيافت تجديد حيات شهري 

نقش تجديد حيات شهري در قالب هدف اصلي تجديد حيات 
شهري )كشف نيروها و عواملي كه افت شهري را به وجود آورده 
اند و اتخاذ واكنش مثبت و پايداري اس��ت كه به بهبود مستمر و 
كيفي حيات ش��هري منجر مي گردد( تعريف مي شود. بنابراين 
تجديد حيات شهري كاركردها و نقش هاي متعددي را ايفاء مي 

نمايد كه در زير به آنها اشاره مي شود:
• تمهيد چارچوبي براي تحليل مشكالت شهري و شناسايي 

توان بالقوه توسعه
"• تدوي��ن راهب��ردي هم��ه جانبه ب��راي يک ناحي��ه و تهيه

 طرح هاي تفصيلي اجرايي و اقدام به آنها
• شناس��ايي محدوديت ها، فرصت ها و منابع مورد نياز براي 

اجراي پيشنهادها
• ايجاد چارچوبي براي اقداماتي مانند مديريت، تقسيم وظايف 

و شناسايي منابع
 Roberts :)25 ارزياب��ي و مرور تمامي عملكردهاي فوق •

.)2000 ,and Sykes

 پيش نيازهاي تجديد حيات شهري
بدون توجه به انگيزه شروع فرايند تجديد حيات شهري، براي 
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ش��روع آن چند عامل يا پيش ش��رط كليدي وج��ود دارد. بدين 
معني كه تركيبي از عواملي كه در نهايت موجب ايجاد ش��رايط 
مطلوب براي عملي ش��دن برنامه ها در قالب يک برنامه مداخله 
 اي و اجرايي  موفق مي شوند، موجود باشد. از ميان اين عوامل، 

مهم ترين آنها  را مي توان به صورت زير بيان نمود :
فراين��د تجديد حيات با شناس��ايي عميق وضعي��ت حاكم بر 
نواحي دچار افت، ش��ناخت تمايالت آتي، تشخيص مشكالت و 
فرصت هاي موجود ش��روع مي گردد. شناخت وضع موجود پايه 
و اس��اس شناس��ايي اهداف بلندمدت و كوتاه م��دت و نيز ديگر 
ويژگ��ي هاي اصلي آن پروژه خواهد بود. تجديد حيات ش��هري 
نيازمند يک پيش��رفت تدريجي در قالب مراحل پيوس��ته است، 
بدون اينكه اين حركت يک حركت خطي صرف از مرحله اي به 

 .)2004:11 ,UNEP(مرحله ديگر داشته باشد
عامالن  درگير در فرايند برنامه ريزي تجديد حيات شهري

دستيابي به عمل پيچيده و عظيم تجديد حيات شهري نيازمند 
مش��اركت عامالن درگير در اين فرايند اس��ت. شناسايي عوامل 
اصلي مش��اركت در تجديد  حيات  از اهمي��ت بااليي برخوردار 
است.  بخش عمومي )دولت هاي مركزي و دولت هاي محلي يا 
شهرداري ها(، بخش خصوصي و گروه هاي داوطلب عمده ترين 

عامالن درگير در تجديد حيات شهري به شمار مي آيند.

 بخش عمومي
اين بخش ش��امل دولت هاي مرك��زي و دولت هاي محلي 
يا ش��هرداري ها اس��ت . دولت هاي مركزي نقش مستقيمي در 
تجديد حيات شهري ايفاء مي كنند)Home, 1982: 18(. آنها 
ب��ا اتخاد سياس��ت ها و راهبرده��اي كالن در پي عملي نمودن 
تجديد حيات شهري بوده و ابزارهاي قانوني و مالي را در اختيار 

سازمان هاي محلي جهت تسريع اين امر قرار مي دهند.
قوانين، سياس��ت ها و راهبردهاي تدوين ش��ده توسط دولت 
هاي مركزي توس��ط متوليان محلي امور شهري )شهرداري ها(

 ,Laurini(با برنامه هاي اجرايي و عملياتي رهگيري مي گردد
2002:15(. اين متوليان در پي يافتن مسائل و مشكالت موجود 
در ش��هرها و بخصوص بخش قديمي ش��هرجهت تدوين برنامه 

تجديد حيات شهري هستند.

  بخش خصوصي
اين بخش دربرگيرنده ش��ركت هايي اس��ت كه با امر تجديد 
حيات شهري در ارتباط بوده و قادر به بازگشت سرمايه به قسمت 
هاي دچار افت اقتصادي هس��تند. اين شركت ها شامل صنايع، 
خرده فروش��ي، توزيع كنندگان كاال و ش��ركت هاي خدماتي و 

.)29 :1982 ,Home(مالي اند

 گروه هاي داوطلب و سازمان هاي غير دولتي 
نقطه ش��روع براي ظهور رهيافت تجديد حيات شهري, وجود 
نيازهاي قانوني براي افراد اس��ت. اطمينان عموم افراد از محترم 
شمردن عقايد و ايده هاي آنها و استفاده از آنها در تصميم گيري 
ه��ا يكي از مهمتري��ن نكات در اين رهيافت به ش��مار مي آيد. 
رهيافت تجديد حيات ش��هري نياز به اين دارد كه اعتماد در بين 

مردم، س��ازمان هاي غير دولتي و شركت-هاي تجاري را ايجاد 
نمايد و يا بصورت بخشي از يک راهبرد بلند مدت بين حكومت 

.)34,Ibid(و مردم ارتباط برقرار نمايد

 چشم انداز بلند مدت 
تغييرات ش��هري مدت زم��ان زيادي مي برن��د و از اين نظر 
يک ديدگاه راهبردي براي هدايت فرايند تجديد حيات ش��هري 
ضروري اس��ت. اين ديدگاه به حفظ انگيزه و تعهدعوامل كليدي 

جهت رسيدن به اتفاق نظر، كمک مي كند. 

   اراده و تعهد سياسي 
حمايت سياسي، براي بسيج عوامل كليدي و جامعه به منظور 
مداخلة پيچيده اي مانند تجديد حيات ش��هري، الزم اس��ت. هر 
مداخل��ه بلند مدتي ملزم به مقابله با نوس��انات اقتصادي- مالي، 
سياس��ي يا انواع ديگر نوس��انات مي باشد. اين نوسانات به علت 
تغييرات در س��اختار سياست خارجي يا داخلي بوجود مي آيند. از 
اين نظر تعهد اجتماعي براي ادامه دادن فرايند ضروري است. 

  مشارکت چند عاملي/ سرمايه گذاران 
مقياس و پيچيدگي تجديد حيات ش��هري اغلب از توانمندي 
و ظرفي��ت مس��ئوالن محلي، منطق��ه اي يا ملي ب��راي ايجاد 
تغيير فراتر اس��ت. اگر چه در بعضي مواقع، نمي توان توانمندي 
مس��ئولين را بعنوان يک گزينه ناديده گرفت، اما در اغلب موارد 
بس��يج تعداد زيادي از عوامل ام��ري الزم براي تجديد حيات به 

شمار مي رود. 

 چارچوب سازماني/ حقوقي 
اين چارچوب براي پيگيري مداخ��الت تجديد حيات نيازمند 
وجود يک ساختار توانمند است و  يكي از مشكل ترين عوامل به 
شمار مي رود. زيرا تعداد زيادي از مسئوليت هاي از هم گسيخته 
و م��وازي وج��ود دارن��د كه باع��ث مداخالت پيچي��ده و بزرگ 
 مقياس مي ش��وند و چارچوب س��ازماني، وظيفه ساماندهي اين

 مسئوليت ها را بر عهده دارد.

 تأمين بودجه 
 با توجه به مقياس و پيچيدگي مداخالت شهري تامين بودجه 
يكي از مهمترين عوامل به شمار مي رود. به اين معني كه عدم 
تامين بودجه مي تواند موجب به تأخير افتادن مداخالت شهري 

شود. 

 حفظ فرايند 
حفظ فرايند محور اصلي براي فعاليت تجديد حياتي ش��هري 
را بوجود مي آورد و موجب سازمان بخشيدن به همه عوامل باال 

درحول يک محور مي شود. 

 نتيجه گيري
هدف اساس��ي تجديد حيات ش��هري توس��عه محيط زندگي 
دچار افت براي انس��ان هاس��ت. مردم س��اكن در هر محلي مي 
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توانن��د در بطن فرايند تجدي��د حيات باقي بمانن��د و به تجديد 
حي��ات  كم��ک  كنند. ق��رار دادن مردم محل��ي در قلب فرايند 
تجديد حيات، بعنوان ش��ركت كنندگان فعال ب��ه منظور مبارزه 
با محروميت اجتماعي و تقويت جوامع در كنار توس��عه اقتصادي 
عادالنه با مشكالت توسعه اجتماعي و  نظام برنامه ريزي مواجه 
اس��ت. يكي از رويكردهاي موثر در جهت تجديد حيات شهري، 
مطرح شدن مفهوم كيفيت زندگي و دخالت است. همان طور كه 
بيان ش��د تجديد حيات شهري داراي چهار بعد اصلي اقتصادي، 
اجتماعي- فرهنگي، كالبدي و محيطي اس��ت.كه در رابطه با آن 
نقش تجديد حيات ش��هري در قال��ب هدف اصلي تجديد حيات 
شهري )كشف نيروها و عواملي كه افت شهري را به وجود آورده 
اند و اتخاذ واكنش مثبت و پايداري اس��ت كه به بهبود مس��تمر 
و كيفي حيات ش��هري منجر مي گردد( تعريف مي شود. تجديد 
حيات ش��هري نيازمند يک پيش��رفت تدريجي در قالب مراحل 
پيوسته است، بدون اينكه اين حركت يک مسير خطي صرف از 

مرحله اي به مرحله ديگر داشته باشد.
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مهندس ايرج پور
  نظرتان راجع به الگوی مصرف چيست و 

برای امسال چه برنامه هايی داريد؟
ضمن عرض تبريک به مناسبت نام گذاری بسيار 
اساسی و خوبی كه توسط مقام معظم رهبری برای 
سال 88 پيش بينی شد به عنوان سال اصالح الگوی 
مصرف قرار است در زمينه مصرف بايستی كارهای 
خيلی زيادی انجام شود و ما بتوانيم در جهت بهينه 

كردن مصرف تالش كنيم به خصوص در استان ما با توجه به اين 
ك��ه آب فراوانی دارد و به لطف خدا باراندگی های مناس��بی همه 

ساله داشته  به استثنای امسال كه با خشكسالی روبرو هستيم.
 به نظر می آيد كه بايس��تی در اين زمينه به خصوص در اصالح 
اس��تفاده بهينه از آب ت��الش خيلی زيادی كرد م��ا در اين زمينه 
داري��م كار می كنيم با احداث س��دهای ذخيره ای با پيش��گيری از 
هدر رفتن آب و همچنين تفكيک آب فضای س��بز در ش��هرها از 
آب ش��رب و همچنين اصالح روال آبياری در بخش كش��اورزی 
به خصوص تحت فش��ار بردن سيس��تم های آبي��اری كه می تواند 

به صورت مناسبی در جهت صرفه جويی از آب موثر باشد.
 ما در اس��تان س��دهای قابل توجهی را در دست احداث داريم 
برای تجميع آب و ذخيره س��ازی آب ولی اگر نتوانيم از اين سدها 
استفاده بهينه كنيم قطعا تبعات سوء دارد و ما هزينه می كنيم  بعد 
هم پش��ت س��دها را پر می كنيم از رس��وبات لذا در زمينه آب خيز 
داری هم تالش هايی زيادی بايد داش��ته باش��يم و كار به صورتی 
انجام ش��ود كه  همانطوری كه توليد آب به  صورت مناس��ب انجام 

می شود.
 حف��ظ و نگهداری و مصرف آن هم همينطور باش��د و اگر كه 
در بخش آبخيز داری به خصوص كه اس��تان ما بيشتر كوهپايه ای 

و كوهستانی است اس��تفاده خوب از آبخيز و حوزه 
آبخيز نكنيم ميتوانيم بگوييم كه خالصه ناشكرانه 
عم��ل كرده اي��م بايس��تی در جه��ت آبخي��زداری 
ت��الش كنيم كه برنامه ريزی وس��يعی داريم انجام 

می دهيم.
 البت��ه ني��از به كمک ه��ای دول��ت و اعتبارات 
قابل توجهی هم هس��ت كه بتوانيم حوزه آبخيز را 
هم با اس��تفاده از روش های جدي��د آبخيز داری و 
آبخ��وان داری بهينه بكني��م و توليد آب را هم افزايش دهيم و هم 
حفظ خاک را كه اصلی ترين و اساس��ی ترين داش��ته ها و نيازهای 

بشری است را داشته باشيم.
 در جه��ت مصرف به هر حال زمينه های مختلفی اس��ت برای 
اص��الح الگوی مصرف ما توليد نس��بتا مناس��ب گن��دم داريم در 
منطقه و اس��تان ولی خ��وب ميبينيد كه از طري��ق پخت و نان و 
نانوايی های پرت زيادی هس��ت بايستی تالش شود در اين زمينه 
داريم برنامه ريزی می كنيم دو س��ه جلس��ه با مس��ئولين سازمان 
بازرگان��ی و نانوايی ه��ا با كميته ه��ای توزيع آرد داش��تيم و تاكيد 
داش��تيم كه برنامه هايی تنظيم بكنند كه هرچه بيش��تر در مصرف 
آب و همچنين بهينه كردن نان استفاده شود در زمينه های مختلف 
هم بايستی تالش شود تا بتوانيم انشا ا... امسال را و سال های بعد 

را در جهت بهينه سازی مصرف تالش كنيم. 
  عملكرد 4 سال شما به چه صورت بوده؟

در دول��ت نهم می ش��ود كه اس��تان ما وارد ي��ک جهش قابل 
توجه��ی بوده ما در دولت نهم انصافا س��طح اس��تانمان كامال به 
ش��كل يک كارگاه تمام عياری درآمده يعنی هر گوشه از استان را 
نگاه كنيم می بينيم كه به شدت دارد كار انجام می شود و حتی بنا 
به گفته افرادی كه سركش��ی به استان داشته اند مسافرانی كه در 

گفتگو با مهندس احمد ايرج پور
معاون امور عمرانی استان چهار محال بختياری

به طور قطع ش��ايد بتوان ادعا كرد كه همكاری و تعامل ش��هرداران با معاونت های عمرانی استانداری ها 
يكی از كليدی ترين راههای رس��يدن به توس��عه و عمران شهری است. زيرا جنس كار در اين دو مديريت 
از نوع »عمرانی« اس��ت و لذا می طلبد كه اين همكاری ها در سراسر كشور تقويت گردد. از اين رو، ماهنامه 
شهرداری ها قصد دارد تا با گفتگو با معاونين عمرانی استانداری ها، ارتباط بين اين دو مديريت را تقويت تا 

با همكاری و تعامل اين مديريت ها شاهد توسعه و عمران شهری روزافزون شهرها باشيم.
آقايان مهندس احمد ايرج پور، معاونت عمرانی اس��تانداری اس��تان چهارمحال وبختياری، مهندس صمد 
رجاء، معاونت عمرانی استانداری استان فارس و همچنين مهندس علی ميثاقيان، معاون عمرانی استانداری 

قم اولين معاونين عمرانی استانداری ها هستند كه در اين گفتگو شركت نمودند.

گفت و گو
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نوروز بوده اند همين عقيده را داش��تند با توجه به اين كه نوروز هم 
روزهای تعطيلی بود ولی اين عقيده را داش��تند كه استان واقعا به 

يک كارگاه تبديل شده است.
 در اس��تان م��ا جاده های قاب��ل توجهی را در دس��ت مرمت و 
بازس��ازی و چهار خط كردن داريم اس��تان ما به علت كوهستانی 

بودنش راه های مبادالتی خوبی به خارج از استان نداشت.
 يكی از اهدافی را كه طراحی كرديم در دولت چهارم اين بود كه 
از بن بستی كه استان داره در بيابيم از لحاظ جاده ای و خوشبختانه 
نزديک به 3200 كيلومتر جاده چه روستايی و چه اصلی و چه بين 
شهری كه در استان داشتيم را اكثرش را مرمت و بازسازی كرديم 
االن 3 مسير محور اصلی جاده ای را به سمت استان های كهكيلويه 

و بويراحمدی، خوزس��تان، 
اصفهان و لرستان اينها را 
چهارخطه  به صورت  داريم 

احداث می كنيم.
 ف��از ب��ه ف��از عمليات 
جاده ه��ا  در  چهارخط��ه 
در  می ش��ود  انج��ام  دارد 
اس��تقالل صنعت  جه��ت 
خوبی  خيل��ی  تالش های 
ش��ده در س��فر اول دولت 
دوتا پتروش��يمی به استان 
داده ش��د كه اينه��ا يكی 
پلی اتيلي��ن  پتروش��يمی 
سنگين هست كه كارهای 
مقدماتی و سرمايه گذاريش 
در حال انجام است زمينش 
و  ش��ده  داده  تخصي��ص 
فنس كش��ی شده است  و 
هيئت مديره تشكيل شده 
و ب��ه پيم��ان رفته اس��ت  
برای ش��روع ب��ه كار يک 
يک  با  ديگری  پتروشيمی 

ميليون و صد هزار تن ظرفيت و توليدش هم عوره و آمونياک كه 
از شبكه اصلی گاز سراسری تغذيه می شود آن هم االن فعال است 
حدود 20 درصد پيش��رفت فيزيكی دارد باز در اس��تان در سفر اول 
مصوب ش��د كه يک فوالد 400 هزار تنی به اس��تان داده شد اين 
االن ب��ه لطف خدا ارتقا پيدا كرد و به يک ميليون و 100 هزار تن 
و تقريبا 33 درصد پيش��رفت فيزيک دارد. فوالد ديگری در دست 
اجرا بوده اس��ت ساليان قبل رشد بسياری كمی رو نشان می داد در 
سفر دولت تخصيص های جديدی برای آن پيش بينی شد و سرعت 
گرفت عملياتش كه قرار است بعد از انتخابات به لطف خدا و يا به 

هر حال در دولت نهم به افتتاح برسد.
 االن دوره افتتاح سد را داره می گذراند توليد 400 هزار تن ورق 
كالوانيزه خودرو داره كه با مش��اركت ش��ركت ايران خودرو سايپا و 
فوالد ايران و س��ازمان بازنشس��تگی فوالد ايران داره فعاليتش را 
انجام می دهد و در كش��ور هم نادر اس��ت تنها توليد ورق كالوانيزه 
مخصوص خودرو همين كارخانه است كه اميدواريم به بهره برداری 
برساينم در جهت مطالعات خط آهن تالش های خيلی زيادی شده 
مطالعات رو به اتمام اس��ت كه انش��اا ... اس��تان به زودی صاحب 

خط آهن خواهد شد.
 در جهت توس��عه ش��بكه های آبياری تحت فشار در دولت نهم 
تالش های بسيار زيادی ش��ده قبل از اين اصال فرهنگ سازی در 
اين زمينه نش��ده بود و استفاده آب به خصوص در بخش كشاورزی 
از همان روش های س��نتی اس��تفاده می كردند االن به شدت داره 
تالش می ش��ود و فرهنگ سازی هم شده اكثر كشاورزان خودشان 
رغبت بسيار زيادی را نشان می دهند و در جهت تحت فشار بردن 
آبياری ك��ه خيلی ميتواند به الگوی مص��رف هم كمک بكند بايد 
فعاليت چشمگيری انجام شود در جهت توسعه باغات و تخصيص 
آب بخصوص برای احداث باغ در زمين های پرش��يب و كم بازده از 
لحاظ زراعی هم كارهای زياده ش��ده در حال حاضر نزديک به دو 
كشاورزی  زمين های  سوم 
ما كم بازده پرشيب هستند 
كه برنامه ريزی ش��ده و در 
آينده نزديک انش��ا ا... همه 
آنها ب��ه باغ هاي��ی تبديل 
می ش��وند كه حسن بسيار 
بزرگی كه داره اين اس��ت 
كه در جه��ت حفظ خاک 
همچني��ن  و  كوهپايه ه��ا 
بس��يار  آبخيز  حوزه ه��ای 

موثر خواهد بود.
 همچني��ن ب��رای باال 
حف��ظ  و  رطوب��ت  آوردن 
روان آبه��ا و خاک اس��تان 
در زمينه توس��عه ش��هرها 
و عمران ش��هری در حال 
حاضر از 20 شهری كه ما 
داريم 11 ش��هر آن شبكه 
فاضالب��ی در آن اح��داث 
ش��ده و رو به اتمام است و 
بقيه در دست مطالعه است 
كه بتوانيم همه را از لحاظ 
بهداشتی به اين گزينه خوب بهداشتی يعنی به اصطالح جمع آوری 

و تصويه فاضالب ها مجهز بكنيم .
در بخ��ش حمل و نقل هم تالش های خيلی خوبی ش��ده االن 
ميشه گفت كه حدود 75 درصد از حمل و نقل عمومی و اقتصادی 
ما نوسازی ش��ده و يک ناوگان نو تقريبا قابل توجهی را داريم كه 
ش��ايد 70 درصد آن در دولت نهم انجام ش��ده در زمينه دانش��گاه 
هم ما دانش��گاه ش��هركرد می تونه با دانش��گاه های قابل قبول و 
دانش��گاه های رده  باالی كش��ور برابری كنه و در سفر اول دولت 
هم يكی از مصوباتی كه داش��تيم اين بود كه دانشگاه شهرک كرد 
به س��طح از لحاظ علمی و تخصصی به سطح دانشگاه های كشور 
برسد كه اين تالش هم شده و االن موقعيت بسيار خوبی را دارد.

 م��ا قبل از انقالب ح��دود 600 نفر دانش��جو در دوره كاردانی 
داش��تيم منحصرا و در حال حاضر نزديک به 32 هزار دانش��جو در 
رش��ته های مختلف پزشكی، فنی، تخصصی در سطح استان دارند 
تحصيل می كنند كه رش��د قابل توجهی در دولت نهم داشته چه از 
لحاظ ارتقا كيفی دانش��گاه چه از لح��اظ كمی به هر حال در كليه 

امور فعاليت های بسيار خوبی انجام شده است.

درحال حاضر طرح چهارخطه نمودن جاده های اصلی 
به سمت استان های کهگیلویه وبویر احمد ، خوزستان ، 

اصفهان و لرستان در حال اجرا است . با اتمام این طرح ها 
استان از حالت بن بست بیرون خواهد آمد
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مهندس رجاء
  نظرت�ان درباره س�ال اصالح الگوی 
مص�رف  و همچني�ن برنامه ه�ا  و کارهای 
عمرانی که در دولت نهم انجام داديد و به 

ثمر نشسته چيست؟
مقام معظ��م رهبری در ابتدای س��ال جاری 
اش��اره ای به بح��ث س��ال صرفه جويی نمودن 
همان طور كه مس��تحضر هس��تيد در بعضی از 

كالهای مصرفی جامع��ه  ما به صورت بی رويه ای اين كاالها را 
مورد مصرف قرار ميدهد و چند برابر متوسط مصرف جهانی در 
ح��ال حاضر مصرف كننده كاالهای مثل بنزين، گازوئيل، آرد و 

كاالهای ديگری كه رايانه به آن تعلق می گيرد هستيم.
 قطعا وجود 2 نظام موازی يكی به صورت كنترلی و ديگری 
ب��ه صورتی كه از جهت اقتصادی نيز به صورت مس��تقيم مردم 
بتوانند يک نظم مناس��ب را بر ميزان مصرف داشته باشند مورد 

نياز هست.
 دول��ت محترم در س��ال جاری قصد دارد ك��ه با هدفمند 
ك��ردن رايانه ها به اين خود كنترلی دس��ت پي��دا كند طبيعتا 
به ص��ورت نظ��ارت مس��تقيم ه��م با اب��زاری می ش��ود اين 
كنترل ه��ا را س��اماندهی ك��رد در خصوص مص��ارف برق، 
آب ك��ه خ��ود به خ��ود نيازمندی م��ا را به حج��م بااليی از 
س��رمايه گذاری در بخش احداث نيروگاه ها و احداث س��د ها 
و ش��بكه های آبي��اری و از طرف ديگر آبرس��انی كرده قطعا 

پايين آمدن ميزان مصرف خود 
صده��ا ميلي��ارد توم��ان كمک 
اعتب��ارات عمرانی كش��ور  ب��ه 
محس��وب می ش��ود و به همين 
دليل نه تنها به صورت مس��تقيم 
كاهش  م��ا  جاری  هزينه ه��ای 
پي��دا می كن��د ك��ه هزينه های 
بس��يار  صرفه جويی  عمرانی هم 

بااليی می ش��ود. در چند س��ال اخير خصوصا بعد از سفرهای 
اس��تانی رياس��ت محترم جمهوری كه نه تنها به خاطر ارتباط 
مس��تقيم با مردم ارزش��مند هس��ت بلكه به دليل ايجاد نظام 
برنامه ري��زی منطق��ه ای كه مس��تقيما ب��ا مديران اس��تانی 

برنامه ريزی توس��عه هر اس��تان صورت می گيرد .
اعتبارات بس��يار بهينه تر از گذش��ته م��ورد بهره برداری قرار 
گرفته اند و برای مثال در استان فارس ما شاهد هستيم در توليد 
ب��رق از حدود 1500 مگاوات برق نيروگاه ها در س��ال در حال 
حاضر م��ا 3700 مگاوات توليد برق را در نيروگاه های خودمان 
داري��م و بيش از 2000 م��گاوات به توليد برق اس��تان فارس 

اضافه شده است. 

  از چه زمان آغاز شده است ؟
از 3 س��ال پيش تا كنون در دولت نهم بيش از 
2 برابر ش��ده توليد نيروگاه ها از طرف ديگر استان 
فارس به تنهاي��ی يک طرح را در بعد از انقالب تا 
قبل از دولت نهم س��رانجام و افتتاح شده بود ولی 
اكن��ون در دول��ت نهم با آغاز بهره ب��رداری از پنج 
س��د آبی هستيم كه اين سدها سدهای بزرگی هم 

هستند.
 منظ��ور س��دهای كوچ��ک به هيچ وجه نيس��ت و اعتبارات 
بس��يار كالن��ی در اين خصوص به مصرف رس��يده اس��ت در 
بحث مخابرات، آبرس��انی روس��تايی، جاده روس��تايی، احداث 
بيمارس��تان ها خصوصا در بحث حمل و نق��ل و ترابری كه ما 
بعد از گذش��ت 20 س��ال آغاز عمليات اجرايی بزرگ ش��يراز و 
اصفهان دولت نهم با تخصيص اعتبارات بس��يار مناس��بی اين 

محور به پايان رسيد.
 در حال حاضر مس��افران نوروزی كه به اس��تان فارس سفر 
می كنند كامال ايم��ن در يک بزرگراه رانندگی می كنند در بقيه 
بزرگراه ها وضعيت به همين صورت اس��ت ب��ه حمد ا... تمامی 
مراكز استان های همجوار با مركز استان فارس بزرگراه های آن 
در دست احداث است و در طول دولت نهم بيش از 200كيلومتر 
از اين بزرگراه ها به مرحله بهره برداری رس��يده اس��ت راه آهن 
شيراز- اصفهان كه تنها در دولت هشتم 14 درصد آن به انجام 

رسيده بود.
 در دول��ت نهم مابقی پروژه به 
مرحله انجام رس��يد م��ا در آينده 
نزدي��ک افتتاح راه آهن ش��يراز- 
اصفه��ان را خواهي��م داش��ت با 
بيش از 800 ميليارد تومان اعتبار 
–عسلويه  بوشهر  راه  آهن شيراز- 
آغ��از عمليات اجرايی آن را هم از 
سمت بوشهر هم از سمت استان 
فارس عمليات اجرايی آن آغاز ش��ده يعنی استان فارس نه تنها 
به راه آهن سراس��ری شبكه ش��يراز وصل می شود كه به خليج 
فارس وصل خواهد شد و اميدواريم در سفر دوم رياست  محترم 

جمهور ارتباط ريلی با استان خوزستان  به تصويب برسد.
 يک تحول بزرگ در تمامی ش��اخه های توس��عه در استان 
فارس اتفاق افتاده كه به واقع ش��ايد در هيچ دولت ديگری اين 
چني��ن تحركی در اس��تان فارس را ما ش��اهد نبوديم به عنوان 
كس��ی كه در تمام��ی دولت ها انش��ا ا... خدمتگزار م��ردم بوده 
ش��هادت می دهم ك��ه در دولت نه��م كار فعاليت های عمرانی 
خصوصا در استان فارس بسيار توسعه پيدا كرده و مردم هم به 

عين شاهد اين مطلب هستند.  

گفتگو با مهندس صمد رجاء
معاون امور عمرانی استان فارس

تولید برق که تا قبل از دولت نهم 1500 
مگاوات بود در حال حاضر این رقم به 
3700 مگاوات در نیروگاه های استان 

رسیده است
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مهندس متقيان
 لطف�ا نظرت�ان را در باره اص�الح الگوی 

مصرف بيان کنيد؟
با توجه به اينكه بحث انرژي يكي از مواردي اس��ت 
كه حدود 40 تا 45 درصد آن به مصرف كشور اختصاص 
دارد و اگر ما بتوانيم مديريت الگوي مصرف را در زمينه 
عامل هاي س��وخت در بحث حمل و نقل داش��ته باشيم 

مي توانيم ارزش افزوده و سرمايه كشور را باال ببريم.
يكي از كارهايي كه در گام اول بايد انجام دهيم اين است كه يارانه ها 
را هدفمن��د كنيم و الگوي مصرف انرژي را مديريت كنيم در زمينه هاي 
ديگر هم اگر ما بخواهيم الگوي مصرف يارانه هاي س��وخت را مديريت 
كنيم بيش��تر در بحث حمل و نقل اس��ت و در اين زمينه اگر ما بتوانيم 
س��هم خودم��ان را از 20 درصد به 70 يا 80 درصد برس��انيم و قاعده را 
مطابق با استانداردهاي جهاني و كشورهاي پيشرفته برعكس كنيم و اگر 
حمل و نقل عمومي توسعه پيدا كند مي توانيم بخش اعظمي از انرژي را 
صرفه جويي كنيم و در وقت مردم صرفه جويي ش��ود و هم اينكه اشتغال 

بااليي در اين زمينه ايجاد مي شود.
  ش�ما ب�ا کدامي�ك از راه حل های حم�ل و نقل موافق 

هستيد؟
برنامه های حمل و نقل در ش��هرها متفاوت اس��ت متناس��ب با نوع 
شهرس��ازي ش��هر و فرهنگ ش��هرها هم مي توان مونوريل هم ترانوا و 
هم قطار ش��هري زيرزميني را مي توانيم در دس��تور كار قرار داد كه اين 
خود مي تواند بار ترافيک درون ش��هري را كاهش دهد و س��فرهاي ما در 
درون شهرها به سرعت انجام شود و تقاضاي سفر به سمت حمل و نقل 
عمومي گرايش پيدا كند يكي از اين كارها اين اس��ت كه بهينه س��ازي 
مصرف س��وخت ش��ود و نقاط جاذب س��فر در ش��هرها را بايد به نوعي 
سامان دهي كنيم كه س��فرهاي درون شهري كم تر صورت بگيرد و خود 
دولت الكترونيک را هم اگر بتوانيم ايجاد كنيم مي تواند تبادل سفرها در 
درون شهر و بيرون شهر را كم كند و دفاتر پستي نيز مي تواند بسيار موثر 
باش��د و مي تواند كمک كند كه ش��هروندان بدون اتالف وقت و تردد در 
شهر به امورشان رسيدگي كنند.در بحث ساخت و ساز و عمران شهري و 
روستايي در واقع استانداردسازي مصالح گامي است در جهت بهينه سازي 
و الگ��وي مصرف يعني زماني طول عم��ر پروژه ها نيز افزايش مي يابد و 
بنابراين از س��رمايه ملي بهتر حفاظت مي ش��ود و اين خودش يک مدل 

اصالح الگوي مصرف است.
در زمينه هاي ديگر كه در جامعه داريم اصالح الگوي پوشاک و لباس 
و خوراک است در بحث هاي ديگر كه مرتبط با امور عمراني ما نيست تا 
جايي كه به ما مربوط است بيشتر حمل و نقل است و پروژه هاي شهري 

و روستايي و مسائلي از اين قبيل.
 در دول�ت نهم ش�ما چه خدمات�ي انج�ام داديد و چه 
برنامه هايي داشتيد که انجام شده است و يا در حال انجام 

است ؟
در دولت نهم بحث مسكن مهر يكي از برنامه هاي شاخص بوده است 
كه در واقع انجام ش��د براي افراد فاقد مس��كن و در جهت بهره گرفتن 
از تكنولوژي س��اخت مس��كن در بحث مس��كن انبوه و ما در ابتداي راه 

هس��تيم و تا حدودي در بحث س��اخت و سازها توفيق 
پيدا كرديم.

 چه تعداد واحد در نظر گرفتيد؟
ما در اس��تان خودمان كه قم اس��ت يک سايت 29 
هكتاري داشتيم و يک سايت 15 هكتاري و يک سايت 
جديد مصوب شده است كه طرح اجرايي آن و واگذاري 
آن صورت گرفته و دنبال تس��هيالت بانكي هستيم كه 
اميدواري��م بتواني��م حدود 500 هكت��ار اراضي را تحت 
س��اخت و ساز قرار بدهيم و حدود 25000 واحد مسكوني داخل محدوده 

شهري و كنار شهر را قصد داريم فراهم كنيم است.
  براي منازل مسكوني که اطراف حرم هستند چه فكری 

کرده ايد؟
يكي از كارهاي اساس��ي كه بايد انجام شود با همكاری  شهرداري  ، 
اس��تانداري  ، وزارت مس��كن و هم بانک ها اصالح بافت فرسوده شهري 
است و االن دولت براي هر منزل فرسوده اي كه بازسازي و يا مقاوم سازي 
شود حدودا هر واحد 14 ميليون تومان در اختيار فرد مي گذارد و يک طبقه 

تشويقي هم به شهروندان داده مي شود.
در ارتباط با مس��كن روستايي نيز حدود 6 ميليون تومان يا 7 ميليون 
توم��ان وام با بهره 4 ت��ا 5 درصد در اختيار مي گذارد براي بازس��ازي يا 
مقاوم سازي منازل روستايي برابر با مقررات 2800 كه برای مقاوم سازی 
در برابر حوادثي مثل زلزله و يا س��يل اس��تفاده می شود. می دانيد كه  از 
45 حادث��ه اي كه در دنيا امكان وقوع هس��ت در اي��ران حدود 35 حادثه 
امكان وقوع دارد و در اس��تان قم نيز امكان وقوع 15 حادثه هس��ت و در 
اين دو سه سال اخير داشتيم از قبيل سيل، زلزله و سرماي زير 30 درجه 

و خشكسالي و يخ زدگي باغ ها و از اين قبيل.
 اس�تان شما جزو استان هايي اس�ت که به خاطر وجود 
حرم، مس�افر زي�اد داريد آيا ب�راي اين مس�ئله نيز فكري 

کرده ايد؟
بله استان قم بخاطر وجود حرم حضرت معصومه و مسجد جمكران و 
حدود 440 امامزاده ديگر كه در استان قم وجود دارد مي تواند نقاط جاذب 
گردشگري و مذهبي باش��د و همان طور كه مي دانيد سال گذشته دولت 
محترم، اس��تان قم را به عنوان محور گردش��گري مذهبي مصوب كرد و 
ما در نظر داريم براي تحقق اين موضوع زيرس��اخت هاي الزم را فراهم 
كنيم از قبيل ساخت هتل ها، هتل آپارتمان و مهمان پذيرها را ارتقا دهيم و 
ظرفيت سازي، بهينه سازي و ارتقاسازي كنيم و كيفيت فني راه ها را ارتقا 
دهيم و در مورد حمل و نقل جديد در نظر داريم از سرمايه گذاران دعوت 
كنيم كه سرمايه گذاري كنند تا كار انجام شود و يک پروژه خيلي مهمي 
ك��ه داريم پروژه اي تحت عنوان محور پيامبر اعظم اس��ت كه حدفاصل 
حرم مطهر تا مسجد جمكران در دستور كار است و سازماني تحت عنوان 
سازمان توسعه عمران در قم تشكيل شده است و ساختار مديريتي شكل 
گرفته اس��ت و اعتباراتي نيز براي تملک از دولت دريافت ش��ده است و 
اين كار تملک در حال انجام اس��ت همزم��ان كار طراحي فاز يک و دو 
نيز در حال انجام اس��ت كه اميدورايم بتواني��م بعد از تملک با همكاري 
س��رمايه گذار ساخت و س��از را ش��روع كنيم و كليه امكانات زيربنايي و 

زيرساختاري را در نظر خواهيم گرفت.

گفتگو با مهندس علی متقيان
معاون امورعمرانی استان قم
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اگ��ر واژه ی عربی »معاب��ر« را جمع 
»معبر« و برابر »گذرگاهها«ی فارس��ی 
بدانيم، معابر و پيش��ينه ی آن به همه ی 
گذرگاهه��ای ش��هری په��ن و باريک، 
دراز و كوتاهی باز می گردد كه نام های 
گوناگونی چ��ون؛ خيابان، كوی، كوچه، 
بازار، گذر و بازارچه به آنها داده می شد. 
نام هايی كه از روزگاران باستان تاكنون 
در ش��هرهای اي��ن س��رزمين ب��ه كار 

می رفته است.
در فرهنگ ه��ای فارس��ی، خيابان را 
»راه  گ��ذر عمومی در ش��هرها، دارای 
يک بخ��ش عري��ض در وس��ط برای 
رفت وآمد وسايل نقليه و دو بخش كم 
عرض تر برای عبور پي��ادگان« تعريف 
كرده اند. واژه ی »خيابان« نخس��تين بار 
در روزگار صفويان )سده های يازدهم و 
دوازدهم( پای در نوشتگان فارسی نهاد 
و در ش��هرهای هرات، قزوين و مشهد، 
گذرگاهی به نام خيابان كش��يده ش��د. 
مش��هد دو خيابان از روزگار شاه عباس 
صف��وی )996 – 1038 ق( را دارد كه 
در راستای نهر آبی كشيده شده بود كه 
امي��ر عليش��يرنوايی )844 – 906 ق( 
برای آبادانی مش��هد آن را از چشمه ی 

گلسب آورده بود.
راس��تای اين دو خيابان تقريبًا شمال 
باختری – جن��وب خاوری بود. آنكه به 
باالسر حضرت می رسيد، »باال خيابان« 
و آنكه در پايين پای حضرت بود »پايين 
خياب��ان« نام گرف��ت كه ام��روز نيز با 
گذشت چند صد سال و نامگذاری های 
بسيار همچنان به نام های نخست خود 
خوانده می شوند كه هويت شهری برای 

مشهد به شمار می آيد.
در ته��ران، پايتخ��ت اي��ران دوره ی 
قاجاری، خيابان بيش��تر به گذرهای نه 
چندان گس��ترده نيز گفته می شد كه از 
نخس��تين های آن به چهار خيابانی كه 
در چهار س��وی ارگ ش��اهی كش��يده 
شده بود، می توان اش��اره نمود؛ خيابان 
ناصريه در خ��اور، خياب��ان َجّباخانه در 
جن��وب، جليل آباد در خاور و مريضخانه 
در ش��مال. ب��ه ع��الوه ی خيابانی كه 
مركز ارگ ش��اهی را به ميدان توپخانه 
می پيوست كه به خيابان سردر الماسيه 
آوازه داش��ت. ب��رای ن��ام امروزين اين 

خيابانها ) جدول 1(.
اس��فند 1299، كودتای س��يد ضياء 
فرامي��ن نود و چندگان��ه اش را می توان 

آغ��از دگرگونی های ش��هری دانس��ت. 
پي��ش از پيداي��ش بلدي��ه ی »دولتی« 
اعوج��اج و تنگ��ی در گذرگاهه��ای نه  
ك��ژی ش��مرده می ش��د و نه كاس��تی. 
ب��ا روی كارآم��دن پهلوي��ان در آغ��از 
خورشيدی(   1300( چهاردهم  س��ده ی 
و دگرگونی ه��ای اجتماع��ی، اقتصادی 
و فّنی، ديدار دولتمردان و روش��نفكران 
و دانش آموخت��گان از اروپا، حركتی در 
شهرس��ازی اين س��رزمين آغاز گرديد 
ك��ه بيش از همه گريب��ان گذرگاهها و 
بافت ه��ای قديمی ش��هر را گرفت. در 
اعالنی از سال 1303 برج عقرب )آبان 

ماه( از سوی بلديه چنين آمده است:
»چون بناهايی كه سابقًا در خيابان ها 
و كوچه های ش��هر شده بر طبق اصول 
معم��اری و مهندس��ی نب��وده و به اين 
جه��ت در اغل��ب قس��مت ها معابر كج 
و مع��وج اس��ت. ب��رای نظ��ارت بلديه 
بناه��ای جديداالح��داث مخصوصًا  در 
قسمت شارع با مناظر مطبوع تر ساخته 
و رعايت اصول هندسی شود، به عموم 
آقاي��ان مالكين خانه ها و دكاكين اعالم 

می شود:
1( در آتي��ه هر موقع خي��ال احداث 

عباسجاللی

معابر شهری
 در رویارویی با یورش خودرو
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شهرداری ها به روایت اسناد
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روزگار نام کنونی خيابان
پهلويان

آغاز       ZZZZ            پایان خیاباننامهای ديگرروزگار قاجاريان

میدان توپخانه   ZZZZسه راه مسجدشاهناصريهناصر خسروناصر خسرو

17 شهریورZZZZ          میدان توپخانهچراغ برقچراغ گازاميركبيراميركبير

سه راه مسجدشاه ZZZZ        گلوبندکجباخانهبوذرجمهری15 خرداد

سه راه امین حضور ZZ    دروازه عبدالعظیمماشين دودیگار ماشينریری

چهار راه مولوی Z   میدان شاه امتداد گمرکاسماعيل بزازمولوی شرقیمولوی

دروازه دولتZZZZ    میدان امام خمینیالله زارالله زارالله زار

دروازه یوسف آباد ZZZخندق جنوبی شهرشيخفرمانفرماشاهپوروحدت اسالمی

دروازه دولت ZZZZ  خیابان ناصر خسرولختیسعدیسعدی

پاجمانلوها/ قورخانه جليل آبادخيامخيام
قديم

خیابان سپه ZZZگلوبندک/اکنون تا شوش

از باختر میدان توپخانه ZZمیدان حسن آبادمريضخانهباغشاهسپهامام خمينی

حسن آبادشاهپورحسن آباد

چهارراه پهلوی كاخ مرمر تا سه راه پل اميربهادراميريهپهلوی جنوبیوليعصر جنوبی

جدا شده از خيابان اميريه بسوی سی متری و باغشاهمنيريهمنيريهامام خمينی

خ مهدی موش   مولوی غربیبلورسازیولی عصر جنوبی

از ضلع جنوب باختری میدان ش��اهپور – چهارراه عزیز مهدی خانیمهدی موشفروزش
سلطان

از بهارستان تا مخبرالدولهشاه آبادشاه آبادجمهوری شرقی

مخبرالدوله ZZZZZ   چهارراه استانبولاستانبولاستانبولجمهوری 

عالءالدوله / فردوسیفردوسی
امين السلطان

میدان فردوسی/فیشرآباد ZZ میدان توپخانهباغ ايلخانی

از میدان بهارستان       ZZZZسرچشمهنظاميهبهارستانبهارستان

واگن خانهاكباتاناكباتان
/ فيل خانه

بهارستانZZZZZZ               ملت

خ ری ZZZZZZ                    ژالهعين الدولهايران ايران

خ شمالی مجلس شورا ZZدروازه دوشان تپهآب سردارژالهمجاهدين اسالم

بهارستان بهارستان
شمالی

پارک امين الدولهدروازه شميران

انقالب اسالمی    ZZZZمیدان بهارستانصفی عليشاهصفی عليشاهصفی عليشاه

داالن بهشت/ سر باب همايون/ خ. اندرونباب همايون باب همايون
در الماسيه

باختر میدان توپخانه ZZZ خ صوراسرافیل

جنوب ميدان امين السلطانصاحب جمعصاحب جمعصاحب جمع

بين سه راه اميريه تا ميدان قزوينملکقزوين

جدا شده از چهار راه ملکحاج عبدالصمد

میدان شاهپور و امیریه ZZZZ امیربهادرفرهنگارامنهبوعلی

ظل السلطان
امير بهادر

جنوب غربی بهارستان سه راه خيابان ملت
تكه خيابانی از سه راه اميريه تا اول خيابان ارامنه

جدول 1
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س��اختمان جديدی دارند و ي��ا محتاج 
به ايجاد معبر جديدی می ش��وند، قباًل 
بايد به بلديه اطالع بدهند كه مهندس 
رس��می بلديه در محل حاضر ش��ده بر 
طبق دستور مهندس مذكور رفتار شود.

2( دربهای دكاكين خيابان ها و معابر 
كه به س��مت معب��ر باز می ش��ود، بايد 
طوری ساخته ش��ود كه به داخل دكان 
مفتوح گ��ردد و درب دكاكين فعلی كه 
غير از اين صورت است در موقع تجديد 

و تعمير به صورت فوق الذكر درآيد.
بديهی اس��ت متخلفي��ن از اين مواد 
بر طب��ق نظامات جاري��ه بلديه تعقيب 

خواهند شد.«
در پای اين اعالن نام كفيل پر قدرت 
بلديه، همقطار قديم رضاخان، سرهنگ 

كريم بوذر جمهری ديده می شود.
در اين اعالن چندين بار ش��كل های 
گوناگ��ون گ��ذرگاه مانند ش��ارع ] =به 
مفهوم خيابان امروزی[ و معبر جديد به 
كار رفته است كه نشانگر اهميت خيابان 
در شهرس��ازی نوينی است كه نظاميان 
پهلوی در پي��ش گرفته بودند. چندانكه 
در پايان بند دوم به روش��نی نشان داده 
ش��ده كه حق همگانی )شهروندی( بر 

حق مالكيت دكان چيرگی دارد.
نگاهی به اوضاع اقتصادی و صنعتی 
جهان��ی آن روزگار نش��ان می دهد كه 
اياالت  چون  س��رمايه داری  كشورهای 
متح��ده توليد زنجي��ره ای »خودرو« را 
چن��دان پيش برده بودن��د كه در 1924 
درست در همين سال اعالن پيشگفته، 
كمپانی فورد 10 ميليون خودرو ساخته 

بود. موج هولناک خ��ودرو به بندرهای 
ش��مالی و جنوب��ی ايران رس��يده بود، 
چندانكه 5 سال بعد شمار گاريخانه های 
تهران كه به تعميرگاه خودرو بدل شده 
بودند. ) جاللی، ش��هرداری ها به روايت 
اس��ناد، ش 76( به طور شگفت آوری از 
27 تعميرگاه در آغاز اين س��ال )1308 
خورش��يدی( به 233 تعميرگاه در پايان 
س��ال افزاي��ش يافت. چني��ن هجومی 
پيامده��ای گوناگونی داش��ت از جمله: 
ناهمگن��ی گذرگاهها با ش��مار افس��ار 
گس��يخته ی خودروها به ويژه در تهران 
كه سنجه ها ارزشيابی ساختار شهری را 
در اندازه و شكل خيابانها خالصه نمود.

در سال 1306 تخريب و ويرانسازی 
ب��اروی قاجاری آغاز روزگار نوينی را در 
شهرسازی ايران نشان می داد. رفته رفته 
خندق ها پر می شد و پيرامون شهر تهران 
به ص��ورت زمين همواری درمی آمد كه 
تا س��ال های 1320 خورشيدی، چندين 
خياب��ان ب��ر روی اي��ن ب��اروی هموار 
شده، كشيده ش��د. خيابان خيام و بوذر 
چليپايی  خيابان های  نخستين  جمهری 
بودند كه در تهران كش��يده شد. ساخت 
خيابان هاي��ی در بافت قديمی ش��هر و 
كش��يدن خيابان ه��ای اصل��ی و نوعِی 
ش��طرنجی ش��كل جديد، طرحی را در 
انداخت كه نخس��تين نقش��ه ی تهران 
پس از دگرگونی، در 1309 خورش��يدی 

»نقشه خيابانها« نام گرفت.

بررسی دو سند
سند يكم

اين سند اعالنی است از سوی »بلديه 
تهران« به تاري��خ 10 فروردين 1308 
كه در گام نخس��ت، پيدايی گروهی از 
زمين بازان  و  سودجويان  فرصت طلبان، 
را نش��ان می دهد كه بی گمان از آغاز تا 
كنون به بدنه ی بلديه پيوند داش��ته اند. 

آنچه در اين سند اهميت دارد:
1( بي��ان علت گس��ترش و توس��عه 
معابر از س��وی بلديه اس��ت كه چنين 
آم��ده: »... بلدي��ه تا وج��وب ايجاد يا 
توس��عه ی معبری را برای حفظ نفوس 
زكّيه از خطرات وسايل نقليه ی كنونی 
و تسهيل عبور و مرور احساس ننمايد، 
هرگ��ز تصميمی اتخ��اذ نمی نمايد...«. 
زن��گ خط��ر ب��رای پايتخ��ت پهلوی 
ب��ه صدا درآمده اس��ت. در گس��تره ی 
معبرهاي��ی كه تنه��ا 28 كيلومتر درازا 
دارد با همه ی دشواری های آن روزگار 
چون ك��ژی، پيچ و خم، نب��ود تابلوی 
راهنما و نشانه ها ناآگاهی مردم از اين 
دگرگون��ی و رانندگان خام اس��ت. چه 
عرضه خطرناكی را برای اين »اس��ب 
آتش��ين آهن��ی« پدي��د آورده اس��ت. 
در س��ال 1307 س��رتيپ محمدخ��ان 
)ش��هربانی(،  نظميه  رئي��س  درگاهی، 
بناگزير نخس��تين آئين نامه راهنمايی و 
رانندگی را به آگاهی همگان می رساند 
و نخستين آمار وسايل نقليه در تهران 

را اعالم می نمايد.
»490 دستگاه خودرو شخصی، 1099 
دس��تگاه خودرو كرايه و 459 دس��تگاه 
درش��كه« كه بر روی ه��م تنها 1589 
خ��ودرو در حال آمد وش��د در خيابان و 
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گذرگاهه��ا بوده كه ميانگين 55 خودرو 
ب��ر هر كيلومت��ر را به دس��ت می دهد. 
ب��ا افزودن 459 درش��كه يک اس��به و 
دو اس��به، به اضافه ش��مار نامشخصی 
كه بی گمان بس��يار هم ف��راوان بوده،  
می توان ش��لوغی و آشفتگی را در پيش 
چشم مجسم س��اخت. گاری و اسب و 

قاطر و درازگوش
تنه��ا دو س��ال پيش از اين س��ال، 
نخستين تصادف )دس��تكم ثبت شده( 
خودرو ش��باهنگام در خيابان اميرآباد)؟( 
رخ می دهد و غالمحسين درويش خان، 
استاد موسيقی ايران در اين رخداد كشته 
می ش��ود كه تيتر نخست مطبوعات آن 
روزگار است)روزنامه اطالعات، يكم 

آذرماه 1305(
2( در اي��ن اع��الن كوچ��ک بلديه 
برنامه ه��ای  پيش��اپيش  )ش��هرداری( 
گشايش و پهن سازی خيابان ها و معابر 
تهران را در همان سال و پايان آن را در 
سال آينده اعالم كرده است. خيابان های 
نامبرده در اعالن، خيابان های ش��ريانی 
تهران آن روزگار را نشان می دهد. برای 
درک و دريافت بيش��تر اي��ن خيابان ها 

)جدول يكم و نقشه پيوست(

سند دوم
اين سند كه اعالنی به تاريخ 1310 
خورشيدی است، نشان می دهد كه به 
رغم ش��مار ف��راوان خيابان ها و معابر 
نو س��اخته و گشاده، از ديد كيفی اين 
روند كندآهنگی داش��ته  حركت چ��ه 
اس��ت. چندانك��ه، دس��تكم خياب��ان 
جليل آب��اد كه درس��ت در قلب ش��هر 
در همس��ايگی ارگ پيش��ين قاجاری 
جاری داش��ته »به تس��طيح چاله های 
واقعه« در آن بايد پرداخته می ش��ده 
و خيابان نوس��اخته ای چون سرچشمه 

نيز از اين بلديه دور نمانده اس��ت.
 آنچ��ه می بايد در پايان هر س��ند 
2 مهرم��اه  اف��زود، آنس��ت ك��ه در 
1309، مجل��س ش��ورای ملی برای 
ته��ران ط��ی  توس��عه خيابان ه��ای 
قانون��ی ك��ه تصوي��ب نم��ود، 125 
هزار توم��ان را در اختيار اداره بلديه 
گذاش��ت و اين شايد نخست بودجه ی 
ايران  اختصاصی برای معابر ش��هری 

بوده باشد.

منبع:
1( اطالع��ات، روزنامه، 1308، دهم 

فروردين.
 ،1310 روزنام��ه،  اطالع��ات،   )2

شانزدهم فروردين.
3( دانش��نامه ی جهان اسالم، بنياد 
دايره المع��ارف اس��المی، ج 8، چ��اپ 

يكم، 1383.
4( ش��هری، جعفر، طه��ران قديم، 
انتش��ارات معي��ن، جد 1، چاپ س��وم، 

.1381
5( عاقل��ی، باق��ر، روزش��مار تاريخ 
ايران، نشر نامک، جلد 1، چاپ هفتم، 

.1384
6( كيانی، مصطفی، معماری دوره ی 
پهلوی اول، مؤسس��ه مطالعات تاريخ 

معاصر ايران، چاپ يكم، 1383.
7( محمودي��ان، علی اكب��ر، نگاهی 
ب��ه ته��ران از آغاز تا كنون، مؤسس��ه 

گيتاشناسی، چاپ يكم، 1384.
جغرافيای  معتم��دی، محس��ن،   )8
تاريخی تهران، مركز نشر دانشگاهی، 

چاپ يكم، 1381.
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ماده 1: پیش آمدگی از امتدادی که برای س��اختمان ها 
معین ش��ده، حس��اب خواهد ش��د ولو اینکه بناها در این 

امتداد قرار نگرفته باشد.
ماده 2: پیش آمدگی نباید از ابعادی که در این آئین نامه 

ذکر می شود، تجاوز نماید.
ماده 3: هر پیش آمدگی از تاریخ الزم االجرا ش��دن این 
آئین نامه به بعد، باید با رعایت مقررات آن به عمل آید و در 
صورت تجاوز از حدود معینه عالوه بر جلوگیری و تخریب 

آن موجب تعقیب و مجازات متخلف خواهد بود.
ماده 4: پیش آمدگی هایی که قبل از الزم االجرا ش��دن 
ب��ه این آئین نامه موج��ود بوده و منطبق ب��ا مقررات آن 
نمی باش��د در صورتی که ارکان آنه��ا احتیاج به تعمیر یا 
تغییر بیابد، دیگر ابقای آنها به حالت س��ابق جایز نبوده و 
باید با رعایت مقررات ای��ن آئین نامه تعمیر یا تغییر داده 

شود.
ماده 5: آویختن و نصب نمودن هر نوع سرلوحه و آگهی 
ب��ه درخت و یا در عرض گ��ذر و همچنین آویختن آنها به 

دیوار ممنوع است.
م�اده 6: کار گذاردن در و پنج��ره که به طرف گذر باز 
و در موقع باز ش��دن از س��طح نما تجاوز می نماید، ممنوع 

است.
ماده 7: نصب لولة بخاری به دیوار خارجی که مشرف به 

گذر است و یا خروج آن از دیوار ممنوع است.
ماده 8: ریزش آب ناودان و امثال آن به س��طح پیاده رو 
ممنوع بوده و انتهای این قبیل مجاری باید طوری باش��د 
که آب آنها از زیر س��طح پیاده رو عبور نماید. مفاده ماده 4 
شامل این مورد نخواهد بود و اینگونه مجاری تا مدت یک 
ماه از تاریخ الزم االجرا ش��دن این آئین نامه باید منطبق با 

مدلول این ماده گردد.
ماده 9: نصب کفش پاک کن جلو درب خانه ها و مغازه ها 
و غیره در گذرها و پیاده روها و نصب تیر و س��تون ممنوع 
است. نصب تیرهای تلگراف و تلفن با تحصیل اجازة قبلی 

از شهرداری صورت می گیرد.
م�اده 10:  نصب پله که از امتداد ابنیه جلوتر قرار گیرد، 
ممنوع است مگر وقتی که در اثر تغییر تراز خیابان احداث 
آن ض��روری گردی��ده و از طرف ش��هرداری کتباً موافقت 

شود.
ماده 11: حداکثر پیش آمدگی ها فقط تا میزان معین در 

صورت زیر مجاز است: )جدول 1(
م�اده 12: ریختن مصالح بّنای��ی و امثال آن در خارج از 
حری��م ملک مطلقاً و در حریم ملک و در مدتی که زائد بر 
حد ضرورت باش��د و یا به طوری که سد آمد و شد نماید، 

ممنوع است.
م�اده 13: ریختن خاک حاص��ل از بّنایی در پیاده رو یا 
شوسه ممنوع و باید به محلی که شهرداری معین می نماید، 

حمل شود.
ماده 14: پهن کردن بس��اط و گذاردن اشیا و اوراق و یا 
ادوات کار و ی��ا اجناس برای فروش در پیاده رو گذرها و یا 

مقابل مغازه ها و خانه ها و مساجد ممنوع است.
ماده 15: کندن س��طح گذرها و پیاده رو جهت کاشتن 
درخت و مجاری آب یا لوله کش��ی و س��یم گذاری و غیره 

بدون پروانة شهرداری ممنوع است.
ماده 16: این آئین نامه مشمول بند یک از مادة آئین نامه 
امور خالفی ب��وده و متخلفین از مواد آن طبق همان ماده 
به یک الی 10 حبس تکدیری و به تأدیة سه الی 10 ریال 

غرامت محکوم می باشد.

قانون پیش آمدگی های ساختمانی

آئین نامة پیش آمدگی های ساختمانی در گذرها
مصوب 1318

در س�ال 1388 خورشیدی قانونی به نام »قانون پیش آمدگی های ساختمانی« به تصویب رسید که 
تعری�ف امروزی آن چیزی جز س�د معبر به گونه های مختلف نیس�ت. ماننده م�اده 5 که در آن آمده: 
»آویخت�ن و نص�ب نمودن هر نوع س�رلوحه و آگهی به درخت و یا در ع�رض گذر و همچنین آویختن 
آنها به دیوار ممنوع اس�ت.« برخی از این پیش آمدگی ها، همانطور که قباًل باعث س�د معبر و مزاحمت 
برای عبور و مرور عابران و سواره ها می شده، هنوز هم وجود دارد. البته امروزه این نوع پیش آمدگی ها 
چیزهای مختلف دیگری را نیز مانند تراس های س�اختمان و... را نیز در برمی گیرد.این پیش آمدگی ها 
عالوه بر مزاحمت برای عابران باعث نازیبایی ش�هر و معابر نیز می ش�ود. البته در این قانون تعریفی از 

پیش آمدگی نشده است، اما می توان از روی نمونه ها به تعریف آن دست یافت.
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تا ارتفاع سه متر از تعريفشماره
سطح پياده رو

از سه متر و يك سانتی متر
 به باال از سطح پياده رو

پنج سانتی متربا سنگ و هزاره1

2

ستون گرد و يا زاويه دار در گذرها كمتر از
ده متر عرض

از ده متر به باال
ده سانتی متر

پانزده سانتی متر
پانزده سانتی متر
بيست سانتی متر

3

آبروی طبقات برحسب عرض گذر
گذر به عرض شش متر

گذر به عرض ده متر
گذر به عرض بيست متر

گذر به عرض سی متر

-
-
-
-

يک دهم عرض گذر
يک دهم عرض گذر

يک بيستم عرض گذر
يک سی ام عرض گذر

4

ايوان باز وبسته برحسب عرض
گذر به عرض شش متر

گذر به عرض ده متر
گذر به عرض بيست متر

گذر به عرض سی متر

-
-
-
-
-

-
يک هشتم عرض گذر
يک دهم عرض گذر

يک پانزدهم عرض گذر

ده سانتی متر-پيش آمدگی ابزار ايوان يا آبرو5

جای بساط مغازه ها كه از پا سنگ نبايد6
ده سانتی مترپانزده سانتی مترپايين تر واقع شوند

چهل سانتی مترپانزده سانتی مترسرلوحه مغازه  و آگهی و غيره با متعلقات آن7

شصت سانتی متر-آبروی جلو مغازه و دكاكين8

پانزده سانتی مترپانزده  سانتی متردرب تاشدنی مغازه ها موقع باز بودن آنها9

نظير حاالت 3 و 4-سايبان و باران گير10

11
عرض پرده آفتاب گير دو متر و 35 سانتی متر

از سطح پياده رو بايد اقاًل يک متر از عرض
پياده رو كمتر باشد

يک مترچهل سانتی مترآگهی های ساده يا الوان با چراغ الكترونيک12

پانزده سانتی مترپانزده سانتی مترلولة ناودان13

سی و پنج سانتی متر-طشتک باالی ناودان14

هشتاد سانتی متربيست سانتی مترسرلوحة عمود برگذر15

جدول1
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 دليل اصلي س�فر ش�ما به مس�كو چه بود...؟ اگر ممكن 
اس�ت در مورد موض�وع اصلي مورد بحث ش�ما و ش�هردار 

مسكو هم توضيحاتی بدهيد؟
خوب موضوعات فراواني در مس��ائل ش��هري ديده مي شود كه 
نيازمن��د بح��ث و گفت وگو هس��تند. از مهم ترين مس��ائل موجود 
مي توان به مسائل فرهنگي، ورزشي، حمل و نقل و مديريت شهري 
اشاره كرد. دليل اصلي ما از انتخاب شهر مسكو، دارا بودن سيستم 
مديريت پيش��رفته بحران در اين ش��هر اس��ت. خوب اين موضوع 
هم اكنون از اهميت فوق العاده اي براي كالن ش��هرهاي پرجمعيت 
برخوردار اس��ت. عالوه بر اين توسعه فعاليت هاي تجاري دوطرفه 
نيز از اهميت بس��زايي برخوردار است.حمل و نقل عمومي از ديگر 
موضوعات مط��رح در گفت وگوها بوده اس��ت. همان طور كه همه 
مي دانيم سيس��تم متروي مسكو از زيباترين و بهترين سيستم هاي 

حمل و نقل زيرزميني و ش��هري دنيا اس��ت و اس��تفاده از تجارب 
مديريت شهري مسكو بسيار اساسي است.

  ب�ا اين تفاس�ير ش�ما برنامه هاي گس�ترده اي را دنبال 
مي کني�د... اولويت ه�اي اصلي ش�ما ب�راي جاکارت�ا به چه 

صورتي مطرح است؟
ب��ه اعتقاد من مهم ترين مس��ئله همان مديريت بحران اس��ت. 
جاكارتا داراي جمعيت فراواني است و برنامه ريزي منسجم شهري 
در جه��ت مقابله با بالياي طبيع��ي و غيرطبيعي از اهميت فراواني 
برخوردار است. موضوع بعدي ساخت و توسعه خطوط قطار شهري 
اس��ت كه ما آن را در اولويت فعاليت هاي شهري خود قرار داده ايم.

مس��ئله تصفيه آب هم موضوع مهمي اس��ت و پس از آن مس��ئله 
تامين مسكن براي افراد كم درآمد است.

  هم اکنون عملكرد سيس�تم هاي حمل و نقلي جاکارتا در 
چه شرايطی است؟

مصاحبه با فاوزي بوو فرماندار جاکارتا

زندگی در دوازدهمین شهر بزرگ جهان
ارسالنزند

ش��هر جاكارتا، پايتخت و بزرگترين ش��هر كشور آسيايي 
اندونزي است كه از لحاظ جمعيتي در صدر جدول شهرهاي 
پرجمعيت جنوب شرق آسيا قرار دارد. جاكارتا با قرار گرفتن در 
زميني به مساحت 661/52 كيلومترمربع جمعيت فراواني را در 
خود جاي داده است. اين شهر مهم ترين شهر كشور اندونزي 

از ديدگاه اقتصادي، سياسي و فرهنگي به شمار مي رود. 
هم اكنون جاكارتا دوازدهمين شهر بزرگ دنيا 
است و جمعيت كالن شهري آن به 23 ميليون نفر 
مي رس��د كه از اين حيث هم مقام دوم را دارد. از 
لحاظ جغرافيايي جاكارتا در سواحل شمال شرقي 
جزي��ره جاوا و در دهانه رودخانه كيلي وانگ قرار 
دارد. ش��هر جاكارتا به صورت عجيبي گس��ترانده 
شده است. چيزي حدود 13 رودخانه از مسيرهاي 
درون ش��هر عبور مي كنند و عالوه بر اين جزاير 
متعددي در محدوده اجرايي ش��هر جاكارتا وجود 

دارد كه اغلب در بخش ش��مالي ش��هر واقع شده اند. جاكارتا 
در منطقة زلزله خيز قرار گرفته اس��ت. اين ش��هر در منطقة 
حاّره واقع ش��ده و دارای آب و هوای گرم و مرطوب اس��ت. 
يكی از قديمی ترين ايستگاه های هواشناسی منطقة حاّره در 
جاكارتاست و بنا بر آمار اقليمی 75 ساله دمای آنجا ازْ 5ر35 
باالتر و ازْ 19 پايين تر نبوده اس��ت. ميانگين س��االنة دمای 
شهر در روزْ 28 و در شبْ 26 است. باتوجه به موقعيت شهر 
و نزديكی آن به دريا، نس��يم خش��كی و دريا كه در جاكارتا 
دائمی اس��ت كه در افزايش آلودگی هوای ش��هر مؤثر است. 

اين ش��هر در يكی از پرباران ترين مناط��ق جهان قرار دارد؛ 
متوس��ط باران س��االنة آنجا حدود دو هزار ميليمتر و متوسط 
رطوبت ساالنة آن 81 درصد است.جاكارتا از مناطق صنعتی 

اندونزی اس��ت. 
دولت در دهة 1970 برنامه هايی برای گس��ترش صنايع آن 
اجرا كرد كه در پی آن جاكارتا مركز عمدة صنايع ساخت ظروف 
شيشه ای، ماشين آالت، ابزار و ورق های فلزی، توليد 
روغن و الس��تيک صنعتی، صابون سازی و نساجی 
كش��ور ش��د. مهاجرت و رش��د بی روية جمعيت از 
مشكالت عمدة جاكارتاست. جاكارتا از مشهورترين 
ش��هرهای اس��المی، دارای بناهايی متعلق به دورة 
اس��تعمار و بافت ش��هری مطابق الگوی شهرهای 
هلندی استفرماندار كنوني شهر جاكارتا آقاي فاوزي 
بوو )Fauzi Bowo( اس��ت كه از سال 2007 به 
اين س��مت انتخاب شده اس��ت و مسئوليت تمامي 
وظايف مربوط به ش��هرداري و وظايف اجراي��ي جاكارتا را در 
اختي��ار دارد. وي پيش از اين در س��مت معاون��ت فرمانداري 
فعاليت داشته و به طور كلي تجربه زيادي را در مسئوليت هاي 
اجرايي شهر داشته است. آقاي فاوزي بوو فارغ التحصيل رشته 
برنامه ريزي شهري از كش��ور آلمان است. طبق اعالم سايت 
رسمي ش��هر جاكارتا آقاي بوو چندي پيش سفري را به شهر 
مسكو داشته و با مسئوالن شهري مسكو به بحث و گفت وگو 
نشس��ته است. گروه بين الملل روزنامه شهروند در گفتگويی با 

ايشان جوياي نتايج اين سفر شده است... بخوانيد:
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در حال حاضر ما از چندين سيس��تم حم��ل و نقل عمومي در 
ش��هرمان بهره گرفته ايم. ب��ا وجود بهره گيري از اين وس��ايل و 
همچنين داش��تن معابر و خيابان هاي عري��ض ولي همچنان بار 

ترافيكي خودروها در شهر بسيار سنگين است.
سيستم هاي اتوبوسراني، تاكسيراني، مترو و سيستم هاي حمل و 
نقلي آبي در ش��هر فعاليت مداوم دارند. با وجود ش��بكه گسترده ريلي 
در جاكارتا، ولي همچنان هجوم مس��افران را در س��اعات اوج ترافيک 

را مي بينيم.
 می داني�د ک�ه بح�ث روز مديريت ش�هری در کش�ور 
ما بحث ترافيك اس�ت... دوس�ت داريم بدانيم ش�ما براي 
مقابله و کاس�تن از ميزان ترافيك در معابر اصلي شهرتان 

چه برنامه اي داشته ايد؟
س��وال خوبی كرديد... براي كاس��تن از ترافي��ک قانوني را در 
مس��يرهاي اصلي ش��هر به پا كردي��م كه بر آن اس��اس از عبور 
خودروهاي كم تر از س��ه سرنش��ين جلوگيري مي ش��ود. در اينجا 
باي��د عنوان كنم كه از جمله داليل اصلي بروز ترافيک س��نگين 
در جاكارتا رفتار نادرس��ت برخي از رانن��دگان و بي نظمي آنها در 
هدايت خودروهايش��ان اس��ت. در اين ميان قانون شكني افراد و 
حتي عملكرد نادرس��ت پليس هم نق��ش زيادي در به وجود آمدن 
ترافيک داش��ته و دارد.در ساليان اخير شمار موتورسواران در شهر 
افزايش داشته است و اين خود موجب افزايش بي نظمي نيز شده 
است. اين موتورهاي غيراستاندارد موجبات بروز ترافيک و آلودگي 

هوا را در جاكارتا فراهم مي آورند.
 مشكالت و مسائل شهري جاکارتا تنها به ترافيك و آلودگي 

هوا خالصه مي شود يا اين شهر مشكالت ديگري هم دارد؟
خوب البته همانند ديگر ش��هرهاي ب��زرگ و پرجمعيت جهان، 
جاكارتا مشكالت فراواني دارد، مخصوصا اينكه جاكارتا شهري در 
حال توسعه است. مسائل اصلي شهري شدن مشكالت فراواني را 
به دنبال داش��ته است. جمعيت شهر به سرعت در حال رشد است و 
اين مديريت اجرايي ش��هر را در جهت فراهم آوردن نيازهاي اوليه 

شهروندان به سختي مي اندازد. 

همان طور كه خودتان هم اشاره كرديد ترافيک سنگين و آلودگي 
هوا هم مشكل س��از اس��ت. طراحي ساخت و مديريت بخش آب و 

فاضالب كار بسيار سختي است.
عالوه بر اين جاكارتا ش��هري اس��ت كه هر س��اله در معرض 
بارندگي هاي س��نگين قرار مي گيرد و س��يل هاي ش��ديد در شهر 
صورت مي گيرد. سرعت شهري شدن و افزايش جمعيت عملكرد 
مناس��ب و سريع را سخت مي كند. س��يل هاي شديد ساليان اخير 
خس��ارات فراوان مالي و زيرساختي را به وجود آورده است كه اين 

خود مانع پيشرفت مي شود.
 تقس�يمات اجراي�ي جاکارت�ا ب�ه چ�ه صورتي اس�ت 
و ش�هرداري چگون�ه در اي�ن تقس�يمات اعم�ال مديريت 

می کند؟
ببينيد... جاكارتا در واقع يک ش��هر نيست و مسئوليت اجرايي 
آن بر عهده مس��ئوالن ايالتي اس��ت. براي مثال جاكارتا به جاي 
ش��هردار فرماندار دارد و به چندين بخش شهري و خارج شهري 
تقس��يم شده است. جالب است بدانيد كه ايالت جاكارتا متشكل از 
پنج شهر است كه هر يک از اين شهرها با يک شهردار مديريت 
مي ش��ود. در آگوس��ت س��ال 2007 اولين انتخاب��ات فرمانداری 
جاكارتا صورت گرفت كه پيش از اين فرمانداران جاكارتا مستقيما 
از س��وی پارلمان محلی منصوب می ش��دند. اين 5 شهردار تحت 

نظر فرمانداری مديريت می كنند.
 معموال ش�هرهای بزرگ خواه�ر خوانده هايی دارند... 

جاکارتا چطور؟
بل��ه... چندين ش��هر در اقصا نق��اط دنيا به عنوان ش��هرهای 
خواهر خوانده جاكارتا مطرح ش��ده اند كه با آنها ارتباطات تجاری 
و فرهنگی داريم. از جمله پكن، برلين، اس��تانبول، جده، منچستر، 
پاريس، س��ئول، توكيو، روت��ردام و... اميدواريم روزی برس��د كه 
همه ش��هرهای بزرگ دنيا فراغ از مسائل سياسی با هم در ارتباط 
باش��ند... چون معتقدم كليات، سامان يافته از جزئياتند. برای شما 
هم آرزوی موفقيت دارم... راس��تی خيلی دوست دارم اصفهان را 

ببينم... تعريفش را زياد شنيده ام.
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تعريف مديريت مشارکتی:
منظور از مديريت مش��اركتی، به وج��ود آوردن فضا و نظامی 
توسط مديريت است كه تمامی كاركنان، مشتريان و پيمانكاران 
يک س��ازمان در روند تصميم گری و حل مس��ائل و مش��كالت 
س��ازمان با مديريت همكاری و مش��اركت نماين��د. تأكيد اصلی 
اين نوع مديري��ت بر همكاری و مش��اركت داوطلبانه كاركنان، 
مش��تريان و پيمانكاران است و می خواهد از ايده ها، پيشنهادات، 
ابتكارات، خالقيت ها و توان فنی و تخصصی آنها در حل مسائل 
و مشكالت سازمان در جهت بهبود مستمر فعاليت های سازمان 

استفاده كند. )طوی – 1377(
بنابراي��ن غرض از مديريت مش��اركتی در ش��هرداری ها آن 
اس��ت كه شهرداران فضا و سيستمی را به وجود آورند كه تمامی 
كاركنان، ارباب رجوع، مش��تريان، پيمان��كاران و... كه به انحاء 
مختلف با ش��هرداری ها س��ر و كار دارند، در روند تصميم سازی، 
تصميم گيری و حل مسائل و مشكالت با شهرداران همكاری و 
مش��اركت نمايند و در اين فرآيند از ديدگاه و نظرات آنها در حل 

و فصل مشكالت استفاده شود.

اشكال گوناگون مشارکت:
گروه��ی از پژوهش��گران ب��رای تحقق مديريت مش��اركتی 
برنامه های زير را پيش��نهاد می نمايند: مديريت رايزنی، مديريت 
مردم س��االر، ش��وراهای كاری، نظام پيش��نهاد دادن، شوراهای 

مديريت ميان��ی، تصميم گيری دوجانبه و طرح مالكيت كاركنان 
در سود سهام سازمان. )طوسی، 1378( در ميان اين برنامه، چند 
برنام��ه وجود دارد كه بيش از ديگر برنامه ها امكان به كارگيری 
آنها در ش��هرداری ها وجود دارد و راجع به آنها تجربه های نسبتًا 

خوبی در اختيار است. مهمترين اين برنامه ها عبارتند از:
الف( نظام پيشنهادها
ب( شوراهای رايزنی

ج( برپايی حلقه های كيفی
د( طرح مشاركت كاركنان در مالكيت سهام

نظام پيشنهادها:
منظور از نظام پيشنهادها اين است كه شهردار، فضا و امكاناتی 
را در ش��هرداری به وجود آورد كه كلي��ه كاركنان، ارباب رجوع، 
مش��تريان و پيمانكاران نظرات، ايده ها و پيش��نهادات خويش را 
در زمينة حل مش��كالت و نارس��ايی ها و ايجاد بهبود مستمر در 
فعاليت های شهرداری به ش��هردار ارائه نمايند و شهردار پس از 
بررس��ی، م��واردی را كه قابل اجراء تش��خيص می دهد به اجراء 
می گذارد و جهت دوام ارائه پيشنهاد، پاداش مناسبی به پيشنهاد 
دهن��ده و به عن��وان حق ارائه پيش��نهاد از طرف ش��هردار داده 
می شود و او را در منافع حاصل از اجرای پيشنهاد شركت می دهد 
و از اين طريق مشاركت در شهرداری تحقق می يابد. البته نظام 

پيشنهادها دارای ابعاد زير می تواند باشد:

 چگونگی ایجاد مدیریت مشارکتی
 در شهرداری ها

مجیدمحنايی
عضوهیاتعلمیدفترپژوهش
استانداریكهگیلويهوبويراحمد

مقدمه
ريشه تأسيس شهرداری ها در ايران به پيروزی انقالب مشروطيت باز می گردد، يعنی هنگامی كه تالش 
شد تا نهادهای مردمی جايگزين نهادهای استبدادی گردند با تصويب قانون بلديه در سال 1286 خورشيدی 
در مجلس شورای ملی، نخستين سنگ بنای ايجاد شهرداری ها در ايران پايه گذاری گرديد. مطابق قوانين 
مصوب سال های 1290، 1309، 1328، 1331، 1334، 1352 و 1345 )با تأكيد بر قانون مؤخر( شهرداری 
سازمانی است، حقوقی و محلی و مستقل كه در محدوده شهر برای رفع نيازهای عمرانی، رفاهی و خدماتی 
مردم شهر كه جنبه محلی دارد، تشكيل می گردد و منظور آن، اين است كه امور با مشاركت شهروندان حل 
و فصل گردد. در گذشته و حال كه نظارت بر امور شهرداری و انتخاب شهردار توسط انجمن شهر يا شورای 
اسالمی شهر )مشاركت مردم( انجام می گيرد، اهميت مشاركت دو چندان می شود با اين توصيف مديريت 
مشاركتی معنا و مفهوم خاصی پيدا كرده و ضرورت ايجاد آن در شهرداری ها كاماًل احساس می شود. الزم 
به توضيح است، شهرداری ها به استناد مصوبات جلسات مورخ 1377/5/28 و مورخ 1379/12/10 شورای 
عالی اداری و مصوبه جلس��ه مورخ 1382/1/25 هيأت محترم وزيران موظف هس��تند زمينه مش��اركت را 
فراهم آورند. در اين مقاله ضمن تعريف مديريت مشاركتی به الگوهای اداره مشاركتی، شهرداری ها از زاويه 

ميزان مشاركت شهروندان و شرايط تحقق نظام مديريت مشاركتی پرداخته می شود.

شورا و مشارکت
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1- نظام پيشنهادات كاركنان: در اين نظام كاركنان شهرداری 
به صورت فردی و گروهی، نظرها و پيش��نهادهای خود را در هر 

موردی كه به نظرشان می رسد، ارائه می دهند.
2- نظام پيش��نهادگيری از مشتريان و ارباب رجوع: مشتريان 
و ارباب رجوع های شهرداری به دليل ارتباط نزديک با شهرداری 
به مش��كالت و نقاط قوت و ضعف فراوانی كه در محصوالت و 
خدمات ش��هرداری وجود دارد پی می برن��د. نظر به اينكه، يكی 
از اهداف ش��هرداری افزايش مستمر رضايت ارباب رجوع است. 
بنابراين توجه به نظرها و پيش��نهادات آنها می تواند كمک قابل 
مالحظ��ه ای ب��ه اين رضايت نم��وده و بهبود مس��تمری نيز در 

محصوالت و خدمات شهرداری به وجود آورد.
برای برقراری چنين ارتباطی الزم است، مشتريان از وجود واحد 
پيشنهادگيری در شهرداری مطمئن گردند و از اينكه پيشنهاد آنها 
مورد بررس��ی قرار گرفت، يقين حاص��ل نمايند. به عالوه وصول 
پيشنهادها، قدردانی مادی و معنوی از پيشنهاد دهندگان و توضيح 
دالئل رد يک پيش��نهاد به ارائه دهنده آن از ضروريات می باش��د. 
جم��ع آوری پيش��نهادات مش��تريان و ارباب رجوع ه��ا می تواند از 

طريق:
تحويل فرم پيش��نهاد به كليه مراجعان شهرداری و درخواست 
تكمي��ل آن، ارس��ال ف��رم پيش��نهاد از طريق پس��ت به آدرس 
مش��تريان و ارباب رجوع ها، برقراری ارتباط تلفنی با آنها، انجام 
مصاحبه ه��ای كوت��اه در زمان مراجعه به ش��هرداری، چاپ فرم 
پيشنهاد در جرائد و ارتباط از طريق شبكه رايانه با ارباب رجوع ها 

و... صورت می گيرد.
3- نظام پيش��نهادگيری از خانواده های كاركنان ش��هرداری: 
نظري��ه اينكه نق��ش خانواده كاركنان در تش��ويق و ترغيب آنها 
و ايجاد انگيزه كاری بس��يار مؤثر اس��ت. ارتباط اعضای خانواده 
كاركنان با يكديگر و با محل كار همس��ران، پدران و مادرانشان 
از اهميت زيادی برخوردار است. خانواده كاركنان را هم می توان 
با محيط كار پدران و مادرانش��ان آش��نا نموده و از آنها در مورد 

بهبود مستمر محل كار پيشنهاد گرفت.
4- نظ��ام پيش��نهادگيری از پيمانكاران: اين اف��راد نيز مانند 
مش��تريان به لحاظ ارتب��اط كاری با ش��هرداری می توانند نقش 
مؤثری در ايجاد بهبود مستمر در فعاليت های شهرداری از طريق 

ارائه پيشنهاد ايفاء نمايند.

شوراهای رايزنی:
شورای رايزنی به صورت ركن رسمی در ساختار شهرداری 
قرار می گيرد و بر اس��اس قوانين و مقررات خاص كه توس��ط 
ش��هرداری ي��ا خود ش��ورا تهي��ه و تصويب می ش��ود، انجام 
وظيفه می كند. ش��ورای رايزنی در كنار يک صفی يا س��تادی 
ش��هرداری ق��رار دارد و رابط��ه آن دو به ص��ورت نقطه چين 
مش��خص می ش��ود. رايزنی دارای ش��ماری از اعضاس��ت كه 
گاه��ی به ص��ورت انتخاب��ی و گاهی به ص��ورت انتصابی )يا 
وضعيت افتخاری( برگزيده می ش��وند و تصميمات اين ش��ورا 

می تواند برای شهرداری راهگشا باشد.
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مزایای حاصله از مدیریت مشارکتی نباید این 
پیش داوری را در مدیران ایجاد کند که اتخاذ 

شیوه های مشابه تصمیم گیری مشارکتی 
همیشه و در همه شرایط به مزایای مورد 

انتظار همچون بهره وری منجر می شود

برپايی حلقه های کيفی:
حلق��ه كيفی، گ��روه كوچك��ی از كاركنان ش��امل كارگران، 
كارمندان، تكنيس��ين ها و كارشناس��ان در يک محيط كار مشابه 
كارگاه، دفتر، واحد و غيره در يک شغل مشابه يا مرتبط است كه 
فعاليت های كنترل كيفيت در محل كارشان را به طور داوطلبانه 
انجام می دهند. فلس��فه تش��كيل اي��ن حلقه ها: فراه��م آوردن 
محيطی ك��ه در آن اعضای يک واحد كاری بتوانند با عالقه در 
فعاليت های دشواری گشايی شركت جويند و دانش و تجربه خود 

را به كار گيرند، می باشد.

طرح مشارکت کارکنان شهرداری ها در مالكيت سهام 
شهرداری ها:

ه��واداران اين طرح بر اين باورند كه مالكيت س��هام بر رفتار 
صاحب س��هم اثر می گذارد و كليد بهتر ك��ردن عملكرد وی به 

شمار می آيد. در اين فرآيند دو عامل عمده دخيل است:
نخس��ت آنك��ه كاركنان صاحب س��هم جزيی از ش��هرداری 

می شوند كه در آن كار می كنند.
دوم آنكه اين دلسوزی در سرنوشت شهرداری به پديد آوردن 
رفتار و نگرش مثبت در ميان كاركنان صاحب سهم می انجامد و 

در نتيجه عملكرد شهرداری فزونی كمی و كيفی پيدا می كند.
اف��زون بر آن، مالكيت كاركنان 
در سهام شهرداری روی كاركنان 
اث��ر آموزش��ی دارد و آنه��ا را ب��ا 
واقعيت های اقتصادی زندگی و كار 
آشنا می سازد و سپس كاركنان را با 
مديران در يک جبهه و كنار هم و 

نه در تقابل با هم قرار می دهند.
پيش نيازهای استقرار نظام 

مديريت مشارکتی:
برای استقرار نظام مديريت مشاركتی در شهرداری ها بايستی 

چند شرط تحقق يابد:
- اعتقاد شهرداران به اين نوع شكل مديريتی و پيشتيبانی از 

مراحل اجرايی نظام مديريت مشاركتی
- تعريف حدود مشاركت

- بحرانی نبودن زمان اجرای اين نظام
- اعتقاد كاركنان به بهبود مستمر

- آمادگی و برنامه ريزی قبلی
- و...

الزم به ذكر است كه ش��هرداران می توانند از طريق گماردن 
فرد مناس��ب به عنوان مدير اجرايی نظام مش��اركتی، ش��ركت 
فعال و منظم در جلس��ات نظام مديريت مش��اركتی، اختصاص 
محل مناس��ب ب��رای دبيرخانه اين نظام، تأمين نيروی انس��انی 
برای دبيرخانه، پيگيری جدی در مورد بررسی و اجرای به موقع 
پيشنهادها، پرداخت به موقع پاداش به پيشنهاد دهندگان و... به 

اين نوع مديريت كمک كنند.
 خالصه و نتيجه گيری:

يك��ی از تحوالت قابل دس��ترس در امور ش��هرداری ها، تبديل 
مديريت آنها به مديريت مش��اركتی است كه البته الزم است، اين 

واقعيت يادآوری ش��ود كه برخی گام های قابل توجه در س��ال های 
بعد از انقالب اسالمی ايران در اين خصوص برداشته شده است؛ اما 
هنوز نمی توان از شكل گيری مديريتی متناسب با مشاركت كاركنان 
و شهروندان و ارباب رجوع در اداره امور شهرها سخن گفت. با توجه 
به تكاليف مصرح در مصوبات شورای عالی اداری و هيأت وزيران و 
به منظور بهبود بهره وری، افزايش رضايت كاركنان، بهبود روابط كار 
و... ايجاد مديريت مش��اركتی در شهرداری ها امری ضروری است. 
به منظور اجرای اين مديريت، چهار ش��كل عمده مشاركت شامل: 
نظام پيشنهادها، شيوه های رايزنی، برپايی حلقه های كيفی و طرح 
مشاركت كاركنان در مالكيت سهام تشريح شده و الزم است، اشاره 
شود برای استقرار اين نظام بايد مديران به اين شكل مشاركت اعتقاد 
داش��ته باشند و در همه مراحل پشتيبانی الزم را به عمل آورند و از 
قبل آمادگی وجود داشته و برنامه ريزی الزم صورت پذيرد.البته اين 
راهبردها می تواند پس از بررس��ی های كارشناسی بيشتر، قابليت 
خوبی برای تبدي��ل به راهكارهای برنامه ريزی و سياس��تگذاری 
ش��هری داشته باشد و مورد اس��تفاده نظام برنامه ريزی و مديريت 

شهری قرار بگيرد.
ش��هرداران از طريق مش��ورت با كاركنان و اجازه به كاركنان 
برای س��هيم شدن در تصميم هايی كه در كار آنها تأثير می گذارد، 
می توانند نگرانی آنها را منعكس، انديش��ه های جديد را كس��ب و 
حس يكپارچگی در بين كاركنان را 
ترويج دهند. برنامه های مشاركتی 
چي��زی بيش از ي��ک چالش برای 
اس��تقالل كاركن��ان اس��ت. چنين 
مديريتی اب��زاری برای بقاء محيط 
رقابتی امروز اس��ت، البته برخی از 
انديشمندان )كوک – 1992 كتاب 
ديدمان مشاركت – دكتر رهنمود( 
پيامده��ای  مش��اركت  معتقدن��د، 
تخصصی گراي��ی را كاهش و به قواع��د و رويه های بوروكراتيک 
خاص خود منجر می شود.البته مزايای حاصله از مديريت مشاركتی 
نبايد اين پيش داوری را در مديران ايجاد كند كه اتخاذ ش��يوه های 
مش��ابه تصميم گيری مش��اركتی هميش��ه و در همه ش��رايط به 
مزايای مورد انتظار همچون بهره وری منجر می شود بلكه مطالعه 
امكان س��نجی و تعديل ش��رايط وضعی عامل تعيين كننده در اين 

خصوص است.
 

منابع و مآخذ:
1-  هاش��می، فضل اهلل »حقوق و قوانين شهرس��ازی« مركز 

مطالعات معماری و شهرسازی، تهران 1371.
2- طوس��ی، محمدعلی »مش��اركت در مديريت و مالكيت« 

مركز آموزش مديريت دولتی، تهران 1377.
3- رهنم��ود، ف��رج اهلل »ديدمان مش��اركت« مؤسس��ه عالی 

آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی، تهران 1385.
4- طوسی، محمدعلی »مديريت و مشاركت كاركنان« مركز 

آموزش مديريت دولتی، تهران 1378.
5- علوی تبار، عليرضا، »الگوی مشاركت شهروندان در اداره 

امور شهرها« جلد دوم، انتشارات شهرداری ها، تهران 1380.
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تجربیات جهانی

گروه بين الملل- امروزه از س��امانه حمل و نقل عمومي برزيل 
به عنوان يک الگوي نمونه بين المللي ياد مي ش��ود. در 50 سال 
اخير، برزيل هم مانند بسياري از كشورها شاهد رشد سريع شهرها 
و گس��ترش شهرنشيني بوده اس��ت. در جنوب، مردم روستاها و 
زمين داران به اميد زندگي بهتر در محيط پر زرق و برق و پيشرفته 

شهري روستاها را ترک كرده و به شهرها هجوم آورده اند.
با افزايش جمعيت تصاعدي و گسترش شهر، طراحان شهري 
دريافتند كه براي پاسخ به گسترش سريع شهر بايد طرح جامعي 
براي ش��هر تهيه نمايند. اين برنامه جامع كه توسط شركت هاي 
گوناگون مهندسين شهرساز برزيلي و همياري طراحان شهري 
طراح��ي گرديد، داراي پنج مش��خصه اصلي ب��ود در حدود 75 
درصد سفرهاي ش��هري در شهرهايي نظير “كورتيبا” كه مركز 
ايالت برزيل مي باش��د، با سامانه هاي عمومي صورت مي گيرد و 
اين در حالي اس��ت كه رشد و گسترش شهر در سال هاي اخير 

بسيار بيش از حد انتظار بوده است.
برنامه ري��زي هوش��يارانه دراز 
مدت از قبيل راه حل هاي ابتكاري 
و نوآوران��ه، س��امانه حمل و نقل 
عمومي بسيار كارآمدي را در اختيار 
شهروندان گذاشته است كه اساس 
آن در اولويت قراردادن حمل و نقل 
همگاني و استفاده كمتراز وسايل 
نقليه شخصي است.در اين زمان 
طراحان شهري برخالف بسياري 
از ش��هرهاي آمري��كاي التي��ن 

از بازس��ازي شتابزده وسريع و ش��ديد بخش مركزي شهر و احداث 
بزرگراه هايي كه فقط به طور موقت مشكالت تراكم ترافيک را حل 
مي كند خودداري نمودند. چنين روش هايي چنان كه هم اكنون نيز در 
كشور آمريكا و علي الخصوص جنوب آمريكا شاهد آن هستيم به طور 

موقت مشكل تراكم ترافيک را حل مي كردند.
طراحان ش��هري به اين نتيجه رسيده بودند كه سيستم هاي 
حمل و نقل، اسكلت و پايه توسعه و رشد آينده شهر را تشكيل 
مي دهند. چارچوب اصلي استراتژي كاربرد زمين، جاده و سيستم 
حمل و نقل شامل مراكز و قطب هاي ساختماني و شبكه جاده اي 
اس��ت. در س��ال 1974 ايجاد سيستم ش��بكه جاده اي و كنترل 
كاربري زمين تغييرات عمده اي در سيس��تم حمل و نقل شهري 
به وجود آورد.مسيرهاي ايجاد شده در حقيقت محورهاي اصلي 
رشد ساختارهاي شهري بوده و جهت و نحوه گسترش شهر را از 
پيش تعيين مي كرد. هر كدام از اين محورهاي ساختاري شامل 
سيستم جاده هاي سه گانه مي باشند كه در جاده مركزي دو خط 
عبوري ويژه تردد اتوبوس هاي س��ريع پيش بيني ش��ده است و 
جاده ها به موازات خطوط مخصوص تردد اتوبوس ها، براي رفت 

و آمد يک طرفه ساير خودروهاي شهري در جهت هاي مخالف 
ساخته شد.

در س��ال 1982 س��اخت تمامي پنج محور ساختاري شهري، 
همراه با خيابان هاي فرعي و تغذيه كننده محورها به اتمام رسيد. 
در تطابق با اين ش��اهراه هاي ساختاري، قوانين منطقه بندي به 
اجرا درآمد تا ساختار و نحوه گسترش و رشدي در نقاط و نواحي 

از پيش تعيين شده صورت گيرد.
ب��راي س��اخت مجتمع هاي بزرگ با تراك��م جمعيت زياد در 
طرفين هر كدام از محورهاي مزبور مجوز صادر شد، ولي با دور 
ش��دن محل ساخت و سازها از محورهاي اصلي تراكم جمعيت 
و حجم س��اختمان ها محدودتر مي شد، به گونه اي كه هر چه از 
محورهاي مركزي به سمت مناطق هم جوار فاصله گرفته مي شد، 
تراك��م و تعداد مجاز طبقات س��اختمان ها هم كاهش مي يافت.

مس��ير 60 كيلومتري ويژه اتوبوس راني در اين مراكز جمعيتي با 
300 كيلومتر جاده هاي فرعي تامين مي گردد كه مسافران را در 
پايانه هاي مخصوص اتوبوس راني 
كه در مناطق مهم و اس��تراتژيک 
پيش بيني شده، متمركز مي كنند. 
فقط در اي��ن پايانه ها مس��افران 
مي توانند با همان كرايه پرداختي 
با تعويض خط، مسيرش��ان را در 

خط هاي ديگر دنبال نمايند.
 بيش از 90 درصد از س��اكنان 
نواح��ي ش��هري ب��ه راحت��ي به 
س��امانه هاي حمل و نقل عمومي 
دسترسي دارند. سرعت متوسط اتوبوس هاي معمولي، دو باندي و 
مستقيم به ترتيب 18، 20 و 30 كيلومتر در ساعت مي باشد. نسبت 
استفاده از اين سامانه توسط مسافران در “كوريتيبا” كه جمعيت آن 
در دهه 1940 حدود 140 هزار نفر بود و در حال حاضر به بيش از 
10 برابر افزايش يافته است، بيش از كليه مراكز ايالتي برزيل بوده 
است.با اينكه كوريتيبا از نظر ميزان خودروهاي شخصي، دومين 
ش��هر برزيل به حس��اب مي آيد، با اين حال هميش��ه و در همه 
حال اولويت با سامانه هاي حمل ونقل همگاني است. مسؤولين 
ش��هر كوريتيبا، اتوبوس را به عنوان مهم ترين وس��يله حمل و 
نق��ل گروهي انتخاب كردند، زيرا نه تنها از گذش��ته اتوبوس به 
عنوان وس��يله جابجايي ايده آل محس��وب مي شد بلكه از نظر 
قيمت نيز اقتصادي ترين وس��يله حمل ونقل برآورد شده است.

سيس��تم ترابري همگان��ي كوريتيبا در اواخ��ر دهه 60 متحول 
گرديد. طراحان ش��هري دريافتند كه براي پاس��خ به گسترش 
سريع ش��هر بايد طرح جامعي براي شهر تهيه كنند و اين طرح 
مبسوط توسط شركت هاي گوناگون مهندسين شهرساز برزيلي 

و طراحان شهري ارائه گرديد.

نگاهي به يك الگوي نمونه بين المللي
تجربه برزیل در گسترش حمل و نقل همگاني

ترجمه:سمیهرشیدي
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قطار سريع السير
كشور ژاپن صاحب گسترده ترين شبكه قطارسريع السير در جهان 
است كه توكيو را با شهرهای بزرگ ديگر مرتبط می سازد. قطارسريع 
السير ژاپن shinkansen ناميده می شود و توسط شركت های چند 
ناحيه ای خطوط راه آهن ژاپن اداره می ش��ود. اولين خط قطارسريع 
السير shinkansen در سال 1964 افتتاح و راه اندازی شد. سرعت 
اين قطار در گذش��ته 200كيلومتر در ساعت بود كه امروزه به 300 
كيلومتر در س��اعت افزايش يافته است. توسعه اين سيستم حمل و 
نقلی در سال 1975 به پايان رسيد. خدمات اين قطار به نحو مطلوبی 
ارائه می شود و هيچ گونه اتالف وقتی چه در زمان ورود به ايستگاه 
وچه در زمان خروج از آن صورت نمی گيرد. از اين ش��بكه حمل و نقل نيز گاهی اوقات اس��تفاده های ترابری می شود كه اين امر هيچ 
گونه مش��كلی را برای مسافرين از نظر تغيير در سرعت و ديگر مس��ائل به وجود نمی آورد. قطار shinkansen دارای انواع متنوعی 
است. سه نوع از اين قطار به ترتيب Nozomi كه فقط در ايستگاههای اصلی توقف دارد، Hikari كه دفعات توقف آن بيشتراست و 

Kodama كه در تمامی ايستگاهها متوقف می شود. هر سه نوع قطار از قطارهای سريع السير اين شبكه حمل و نقلی می باشند.

تاکسی
كش��ور ژاپن دارای يک ش��بكه كارا در حمل و نقل عمومی 
به ويژه در نواحي كالن شهری و بين خطوط شهر های بزرگ 
می باشد. سيستم حمل و نقل ژاپن به دليل توجه به جزييات از 
ديگر ش��بكه ها متمايز است و خدمات شايانی را ارائه می دهد 
بطوري كه انبوهی از مردم از آن به راحتی استفاده می كنند. 

برای تعدادی از مس��افرين، تاكس��ی ها گرانتر و متنوع تر از 
سيس��تم های حمل و نقل عمومی در سطح شهر هستند. اما با 
وجود اينكه در بعضی از ش��هرهای كوچک و حومه شهر شبكه 
های عمومی حمل و نق��ل اغلب از تراكم كمتری برخوردارند، 
گرفتن يک تاكسی به طور مثال از ايستگاه قطار تا منزل راحت 

تر از اس��تفاده از ش��بكه حمل و نقل است. حتی در توكيو نيز سرويس های قطارهای شهری و اتوبوس ها حدود يک ساعت در 
ش��ب اتالف وقت دارند كه درنتيجه اس��تفاده از تاكس��ی در اين ساعات به خصوص در آخر هفته بيشتر می شود. بطوري كه در 
روزهای تعطيل صفوف تاكسی در ايستگاههای قطاربسيار زياد است. نرخ تاكسی در شهر های ژاپن نرخ ثابت و از قبل تعيين 

شده ای است.

سامانه ترابری شهری در پایتخت ژاپن
 مترو

ش��هر توكيو و حومه آن از يک ش��بكه متراكم بزرگراهها و 
خطوط راه آهن پوشيده شده است. رقابت بين شركتهای مختلف 
برای ارائه بهتر سرويس های حمل و نقل به اين سيستم كمک 
بسزايی می كند. در اين بين توكيو دارای برجسته ترين سيستم 
 Yamanote Line حمل و نقل می باش��د. بهترين آنه��ا
نام دارد كه خطوط ارتباطی مس��يرهای مختلف ش��هری را به 
مركز شهر مرتبط می سازد. اين خط يكی از شلوغترين خطوط 
ارتباطی در جهان می باشد. با وجود اين سيستم ارتباطی فعال 
شبكه متروی توكيو هميش��ه از ازدحام خاصی برخوردار است. 

بيشتر خطوط حومه شهر متعلق به اين شركت حمل و نقل می باشند. فقط تعداد معدودی ازخطوط حمل و نقل حومه شهر توكيو 
توسط بخش خصوصی راه اندازی می شوند. هر شركت وابسته به راه آهن برای دريافت كرايه از مسافر خود برنامه خاص خود را 

دارد, به صورتي كه بزرگترين شركتهای حمل و نقل از ديگر شركت ها گرانتر هستند. 
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مقایسه  ترابری همگانی در 3 شهر بزرگ دنیا  

لندن
25 درص��د از مس��افرهاي بي��ن المللي لن��دن را به عنوان 
آس��انترين ش��هر دنيا براي گش��ت گذار انتخاب كرده و لندن 
توانس��ت در سال 2006 بر س��كوي اول حمل و نقل عمومي 
در دنيا باش��د. اولين خط راه آه��ن زيرزميني جهان در لندن و 
در س��ال 1863 با لوكوموتيو بخار افتتاح شد و امروز به عنوان 
بزرگترين خط آهن زيرزميني با طول 415 كيلومتر در اروپا مي 
باشد. خط آهن زيرزميني لندن داراي 500 قطار، 236 ايستگاه 
و بيش از 12000 كارمند اس��ت و جابجايي در حدود 3 ميليون 
مس��افر در روز به عهده اين سيستم است. تونل راه آهن لندن 
در طول جنگ جهاني دوم غير از حمل و نقل به عنوان پناهگاه 
هنگام حمالت هوايي به شمار مي رفتند. تراموا هم يكي ديگر 
از وس��ايل حمل و نقل عمومي لندن اس��ت. هر تراموا با طول 
30متر مي تواند تا 240 مس��افر را در ه��ر نوبت حمل كند. از 

لندن به عنوان مادر حمل و نقل عمومي ياد مي شود. 

هنگ کنگ
جزيره هنگ كنگ داراي سراش��يبي زيادي است به همين 
دليل داراي يكي از غيرمعمول ترين وس��ايل نقليه در دنياست. 
در مركز و غرب هنگ كنگ سيستم بزرگي از پله برقي و پياده 
 Mid-levels و Escalator .روي متح��رک وج��ود دارد
با داش��تن 20پله برقي و 3 پي��اده روي برقي و طولي به اندازه 
800 متر طويل ترين پله برقي سرپوشيده در هواي آزاد جهان 

است. 
Mtr ( Mass Transit Railway ( شبكه مترو را در 
داخ��ل هنگ كنگ اداره مي كند و يكي از مدرنترين سيس��تم 
هاي مترو در جهان ش��ناخته شده است. Kcr شمال شرقي و 
ش��مال غربي اين جزيره را ب��ه جاهاي ديگر متصل مي كند و 
طول آن 112 كيلومتر اس��ت. سرويس تاكسي هنگ كنگ در 
زم��ره معروفترين در جهان اس��ت و 12 درصد از حمل و نقل 

عمومي بر دوش تاكسي است. 

ونكوور
بزرگترين كالنشهر در قسمت غربي كانادا و سومين شهر بزرگ در كل كشور است كه از لحاظ شاخص هاي مدني و رفاه 
اجتماعي جايگاه بااليي در سطح دنيا دارد. قدرت قطار هوايي ونكوور به سال 1985 بر مي گردد و جايگاه بااليي در سطح دنيا 
دارد. قدمت قطار هوايي ونكوور به س��ال 1985 بر مي گردد و به نوعي طويل ترين سيس��تم اتوماتيک در جهان به شمار مي 
رود. قطار هوايي بر روي ريل هاي مرتفع در حركت است و در پيشينه اش هيچ گزارشي از خروج از خط يا تصادف ديده نمي 
شود. قطار هوايي ونكوور داراي 33 ايستگاه و در روز 220 هزار نفر را در طول 49/5 كيلومتر جابجا مي كند. ونكوور قسمتي 

از حمل و نقل خود را نيز به دريا سپرده، اتوبوس دريايي از سال 1900 كارش را شروع كرده است. 
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وسيله نقليه اي که هنوز جدي گرفته نشده است؛

مونوریل؛ مدرن ترین ابزار  ترابری عمومي

 مونوريل همان گونه كه از نامش پيداس��ت وس��يله نقليه 
ايست كه با دو چرخ فلزي روي يک ريل حركت مي كند. اين 
وس��يله ساليان مديدي  اس��ت كه در نقاط مختلف جهان در 
پارک ها و شهربازي ها بكار مي رود و ايده ساخت اين وسيله 

اولين بار توسط كمپاني “والت ديزني” ارائه گرديد. 
والت ديزني در س��ال 1959 نخس��تين منوريل را در پارک 

ديزني واقع در آمريكا راه اندازي كرد. 
در اوايل امر اين وس��يله نقليه عجيب بنظر مي رسيد و به 
آن بعنوان وسيله نقليه اي نگاه مي كردند كه در عصر سفينه 
ه��اي فضايي م��ردم را با آن جا بجا مي كنند، اما متاس��فانه 
اين وس��يله نقليه هيچ گاه بطور جدي بعنوان وس��يله نقليه 

استفاده نشد.
اين وس��يله نقليه يک وس��يله مدرن مي باش��د كه تاريخ 
س��اخت آن به اواخر قرن 19 مي��الدي برمي گردد. در اواخر 
قرن 19 مردم عالقه ش��ديدي به اس��تفاده از اين وسيله كه 
روي ريل حركت مي كند نش��ان دادن��د. برخي بخاطر ظاهر 
مدرن آن ش��يفته مونوريل شدند و گروهي نيز آن را فانتزي 
تر و دكوري تر از آن مي دانند كه بتوان بعنوان وس��يله نقليه 

عمومي از آن اس��تفاده كرد. 
مونوريل هايي كه جديدا س��اخته مي شوند داراي تكيه گاه 
ميله اي بلندي هس��تند كه اين تكيه گاه بعنوان س��طح پيش 
برنده عمل مي كند. نكته قابل توجه اينكه تمام مونوريل ها با 
نيروي الكتريسيته كار مي كنند و نيروي مغناطيسي نمي گذارد 

كه قطار از روي ريل منحرف شود يا زمين بيفتد. 
دو نوع مونوريل

در حال حاضر دو نوع مونوريل داريم : قطارهاي تک ريلي 
و معل��ق. در حال حاضر متداولترين ن��وع مونوريل قطارهاي 
تک ريلي هس��تند كه داراي ميله تقوي��ت كنندهاي در ميانه 
تحتاني قطار هستند و يک الستيک از باال به آن متصل است 

تا تعادل قطار را حفظ كند. 
از معايب مونوريل مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: 

1- اين نوع قطارها نمي توانند روي هيچ ريلي حركت كنند 
و سرويس دهي با استفاده از خطوط ريلي غير ممكن است. 

2- مس��افران مونوريل نمي توانن��د در صورت بروز خطر و 
در موارد اضطراري از محوط��ه، دور يا خارج گردند، زيرا اين 
وسيله باالتر از سطح زمين ساخته مي شود و مسافران بايستي 

تا رسيدن قطار بعدي يا نيروي كمكي منتظر بمانند. 
از مزاياي اين وس��يله نقليه همگاني مي توان به موارد زير 

اشاره كرد: 
1- سيستم حمل و نقل ريلي كه مونوريل نيز از اين دسته 
مي باش��د نس��بت به ديگر سيس��تم هاي حمل و نقل فضاي 

كمتري را اشغال مي كند. 
2- س��طح بااليي آنها ايمن مي باش��د و اين ايمني بخاطر 
سيستم مغناطيس��ي بكار رفته در طراحي مونوريل مي باشد. از 
اين رو مونوريل هيچگاه از خط خارج نمي شود، مگر در مواردي 

كه براي ريل مشكلي بوجود آيد.
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برلين پايتخت و يكی از ش��انزده ايالت كشور 
آلمان اس��ت و با جمعيت ش��هری 3,4 ميليون 
نف��ری به عنوان بزرگترين ش��هر اين كش��ور و 
دومين شهر پر جمعيت كشور های عضو اتحاديه 
اروپا به ش��مار می رود. شهروندان برلينی را شايد 
بتوان به عن��وان خوش��بخت ترين مردمان اروپا 
دانس��ت زيرا اين ش��هر را به عنوان مركز اصلی 
فرهنگ، سياست، رسانه و علم در اروپا می دانند. 
با وجود بح��ران اقتصادی حال حاضر در جهان 
شهروندان برلين زندگی نسبتا بی دغدغه تری را 
می گذرانند. ش��هر در شب همچنان آرام است و 
مانند گذشته ش��هروندان پس از يک روز كار و 
زحمت به رستوران ها می روند و مدتی را در كنار 
يكديگر می گذرانند. اين ش��هر دارای 153 موزه 
اس��ت كه خود گويای آن اس��ت كه مردم اين 

ش��هر عالقه زيادی به ديدار از موزه ها و فعاليت های فرهنگی 
دارند.

برگزاری فستيوال های متعدد در برلين رواج دارد. جشنواره 
رنگ ها كه هر ساله پس از پايان فصل زمستان و با آغاز بهار 
انجام می ش��ود، يكی از اين فس��تيوال های معروف است. اين 
جش��ن شهری در يک روز تعطيل و البته از قبل تعيين شده با 
حضور والدين و كودكان در پارک های ويژه ای برگزار می شود 

و در اين ميان افراد به بازی و نقاشی با رنگ ها می پردازند.
 ش��هروندان در برلين عالقه زيادی به اس��تفاده از دوچرخه 
دارند و در واقع فرهنگ دوچرخه س��واری تا حد زيادی در اين 
شهر جا افتاده است. شهرداری با طراحی مسير های ويژه جهت 
اس��تفاده دوچرخه سواران موجب تشويق بيشتر شهروندان به 
اين فعاليت ش��ده اس��ت. ايجاد مس��يرهای دوچرخه سواری 
و ترغيب مردم به اس��تفاده بيش��تر موجب كاس��تن از ميزان 

ترافيک خودروهای شخصی نيز می شود.
 از نظر برخی زندگی در برلين بس��يار ارزان اس��ت و حتی 
اجاره خانه ها نيز نس��بت به ديگر ش��هر های اروپايی ارزان تر 
است. استعمال سيگار در بين ش��هروندان برلينی بسيار شايع 
است و حتی در مكان های عمومی همچون رستوران ها، مترو 
و ... ني��ز بدون توجه به عالئم ب��ه كار خود ادامه می دهند كه 
اين موجب آزرده خاطر شدن برخی از توريست ها و مسافرانی 

كه از ديگر شهر وارد می شوند شده است.
ن��رخ بيكاری در اين ش��هر حدود 22 درصد اس��ت كه اگر 
شخصی نتواند زبان آلمانی را بدرستی و صحيح صحبت كند، 
شانس كمی برای نگه داشتن شغل خود خواهد داشت كه اين 
امر نش��ات گرفته از همان حس نژاد پرستی است كه در ميان 

نه تنها شهروندان برلين بلكه تمام آلمانی های وجود دارد. 
رس��توران های بسياری در س��طح ش��هر برلين وجود دارد و 
شهروندان اين شهر عالقه زيادی را به گذران وقت 
در اين اماكن دارند. انواع رستوران های بين المللی و 
محلی در جاهای مختلف شهر ديده می شود.شايد 
بتوان غذای تركی را در برلين آسان تر و حتی خوش 
مزه تر از استانبول يافت. بخش زيادی از مهاجرين 
اين شهر را ترک های تركيه تشكيل داده اند كه اين 
خود باعث شده تا حد بسيار زيادی فرهنگ تركيه ای 
در برلين رواج يابد. و مشتريان دائمی رستوران های 
تركی را همان شهروندان نژاد پرست آلمانی تشكيل 
اين آرامش های ظاهری ،  می دهند. عليرغم تمام 
طبق گزارش رس��انه های آلم��ان يک نفر از هر 
ش��ش ش��هروند س��اكن در برلين  زير خط فقر 

زندگي مي كند.

زندگی در برلین پایتخت فرهنگی اروپا

سامانامین

شهرها وشهرداری های جهان 
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استانبول بزرگترين ش��هر تركيه و سومين شهر بزرگ دنيا به 
حساب مي آيد. اين شهر در تنگه بوسفر واقع شده و حاشيه بندرگاه 
طبيعي به نام شاخ زرين قرار گرفته و به صورت كلي در شمال غرب 
تركيه واقع شده است. از نكات قابل توجه درباره  استانبول آن است 
كه اين كالنش��هر بزرگ در ميان دو قاره آس��يا و اروپا قرار گرفته 
اس��ت. بخش اروپايي )Thrace( و بخش آسيايي به نام آناتوليا 
معروف است. اين شهر تاريخچه پرفراز و نشيبي داشته است. در 
دوراني استانبول حتي به عنوان پايتخت امپراتوري روم نيز شناخته 
مي شد. )395-330( و براي مدتي طوالني مركز امپراتوري شرق 

روم )بيزانس( بوده است. 
اتحاديه اروپايي استانبول را به عنوان مركز فرهنگي قاره سبز در 
سال 2010 برگزيده كه اين امر از اهميت فراواني برخوردار است. 
سازمان بين المللي يونسكو، محدوده هاي تاريخي استانبول را در 
فهرس��ت ميراث فرهنگي خود قرار داده است)1985(. همان طور 
كه اش��اره شد، استانبول در بخش ش��مال غربي تركيه و منطقه 

مرمر قرار گرفته. مس��احت كلي 
ش��هر 1539 كيلومتر مربع است. 
ش��هر در نزديكي گس��ل شمالي 
آناتول��ي واقع ش��ده اس��ت. اين 
گس��ل، زلزله هاي متعددي را در 
منطق��ه به وجود آورده اس��ت. در 
س��ال 1509 مي��الدي زلزله اي 
مصيبت بار در شهر صورت گرفت 
و در پي آن س��ونامي وحشتناكي 
ديوارهاي دريايي شهر را شكست 
و خسارات جبران ناپذيري به شهر 
وارد ك��رد. در جري��ان اين زلزله 

بيش از 10000 نفر از شهروندان استانبول كشته شدند. زلزله هاي 
متعدد در شهر بسياري از مكان هاي قديمي و باستاني شهر از قبيل 

مساجد و بازارها را ويران كرد.
اس��تانبول آب و هواي��ي معتدل دارد كه تابس��تان هاي گرم و 
مرطوب و زمستان هاي سرد و پربارش را تجربه مي كند. رطوبت 
هوا در ماه هاي گرم تا حدي اس��ت كه به ميزان قابل توجهي به 
گرماي هوا مي افزايد. گرم ترين ماه سال جوالي است كه ميانگين 
دمايي 23/3 درجه سانتي گراد دارد و سردترين ماه سال ژانويه، با 

ميانگين 5/6 سانتي گراد است.
در س��ال 2008 و هم زمان با حفاري بخش اروپايي و تاريخي 
شهر، به منظور ساخت تونل هاي متروي شهر، اشيايي بسيار قديمي 
و متعلق به 6500 س��ال پيش از ميالد مس��يح و عصر حجر پيدا 
ش��د. جالب اين اس��ت كه پيش از اين حضور اولين ساكنان را در 
اين منطقه به 3500-5500 س��ال پيش از ميالد نسبت مي دادند. 
محدوده دماغه مودا اولين محلي بود كه يوناني ها  در آنجا ماندگار 
شدند. در س��ال هاي بعد محدوده بيزانس ش��كل گرفت و توجه 
امپراتورهاي آن دوران را به خود جلب كرد. امپراتور كنس��تانتين 

اول در سال 324 به بيزانس آمد.
پ��س از آن بيزانس به عنوان پايتخت رس��مي امپراتوري روم 
انتخاب ش��د. به دليل موقعيت جغرافيايي وي��ژه و قرار گرفتن در 
محدوده ميان دو قاره، اس��تانبول اهميت هاي سياسي، فرهنگي و 
تجاري يافت. مس��يحيان ارتودكس بس��ياري روانه شهر شدند و 
متعاقب آن كليس��اهاي بي شماري در شهر ساخته شد كه يكي از 
معروف ترين و بزرگترين كليساهاي جهانHagia Sophia نيز 

در آن دوران در شهر بنا شد.
در اواخر دوران امپراتوري بيزانس، شهر به شدت پسرفت كرد و 
از لحاظ اقتصادي به انزوا كشانده شد. در همين دوران جمعيت در 
شهر به شدت افزايش يافت و ترک هاي عثماني شروع به تسخير 

شهرهاي كوچک تركيه كرده بودند.
نداش��تن استاندارد مناسب در ساخت وساز نتايج جبران ناپذيري 
را در زمين لرزه هاي س��ال هاي آتي به بار داد. به طور كلي فضاي 
شهري استانبول را مي توان به سه بخش اصلي تقسيم كرد. بخش 
اول مرب��وط ب��ه نق��اط تاريخي 
و قديمي ش��هر مي ش��ود كه در 
ساحل جنوبي بندر واقع شده است 
و ب��ه نوعي بخش قديمي ش��هر 
را از بخش ش��مالي و نوظهورتر 
تفكيک مي كند. بخ��ش دوم در 
شمال بندر قرار گرفته است و در 
واقع در هر دو بخش آس��يايي و 
اروپايي اس��تانبول گسترانده شده 
است، بخش س��وم نيز در بخش 

آسيايي واقع شده است.
در 25 س��ال اخي��ر جمعي��ت 
استانبول سه برابر شده است. بيش از 70 درصد از ساكنان شهر در 
بخش اروپايي زندگي مي كنند و مابقي در بخش آسيايي سكونت 
دارند. طبق سرش��ماري رس��مي در س��ال 2007، جمعيت شهر 
11372613 نفر بوده است. ميانگين رشد ساالنه جمعيت در شهر 
3/45 درصد اعالم ش��ده اس��ت كه اكثرا مربوط به مهاجرت هاي 

مردم از شهرهاي اطراف به استانبول است. 
شهر و شهرداري

به طور كلي اس��تان استانبول داراي 32 محدوده مجزا است كه 
27 محدوده آن مربوط به كالنش��هر استانبول است. اين مناطق 
27گانه توس��ط ش��هرداري كالنش��هر اس��تانبول اداره مي گردد. 
ش��هردار در راس امور ش��هري قرار دارد. ، شهردار استانبول 
از طريق انتخابات مس�تقيم مردمی و برای مدت پنج 
سال به اين سمت برگزيده می شود. شهردار كنوني شهر 
كه به نوعي حكمران كل اس��تان نيز محسوب می شود آقاي قادر 
توپ باش نام دارد. اس��تانبول ش��هري قانونمند است و انتخابات 
شهري در آن با دقت صورت مي پذيرد. اين شيوه از سال هاي دور 
در شهر وجود داشته است. شوراي كالنشهري استانبول مسووليت 

استانبول شهر ایستاده بر دروازه دو خشکی
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تمامي مسائل شهري را برعهده دارد و تصميمات مربوط به شهر 
توسط آنها صورت مي گيرد. دولت كالنشهري استانبول متشكل 
از سه بخش اصلي است. شهردار بخش اول محسوب مي شود كه 
در انتخابات پنج ساله انتخاب مي گردد. شوراي شهر كه متشكل از 
شهردار و شهرداران مناطق و حدود يک پنجم از شوراياران مناطق 
بخش دوم بدنه اجرايي و تصميم گيري شهر را تشكيل مي دهند. 
كميته و هيئت رييسه شهر نيز بخش سوم را تشكيل مي دهند. از 
جمله وظايف شهرداری استانبول می توان به مقوله اموزش های 
شهروندی، بهداشت و سالمت، تدوين برنامه های شهری، حمل 

ونقل و رفاه شهروندی اشاره كرد.
همانطور كه اشاره شد مبحث حمل و نقل و ساماندهی ترافيک 
از جمله وظايف شهرداري استانبول است. حمل و نقل عمومي در 
ش��هر متشكل از شبكه گسترده اتوبوسراني و شبكه هاي مختلف 
ريلي اس��ت. ساخت و ساز جاده اي و طراحي مسيرهاي مربوط به 
حمل و نقل عمومي در استانبول از سال 1869 و با برنامه ساخت 
يک شبكه تراموآ در شهر آغاز شد. اين شبكه تراموآ با استفاده از 
اسب حركت مي كرد و تا سال 1871 چهار خط آن در شهر افتتاح 
ش��د. در همان دوران ساخت و ساز تونل هاي استانبول شروع شد 
و در 1874 دومين ش�بكه مت�روي دنيا پس از متروي 
لندن ش�روع به کار کرد. در ابتدا از اين ش��بكه حمل و نقلي 

تنها براي جابجايی كاال و حيوانات 
اس��تفاده مي شد ولي پس از تكميل 
دوره آزمايش��ي اين شبكه به بخش 
عمومي واگذار شد و تا هم اكنون به 
خدمات رساني به ش��هروندان كوشا 

بوده است.
در  اتوبوس��راني  اولي��ن ش��بكه 
استانبول به سال 1926 باز مي گردد. 

در آن دوران تنها چهار اتوبوس در س��طح ش��هر وجود داش��ت. 
چندي��ن ش��ركت بزرگ حم��ل و نقلي از كش��ورهاي انگليس و 
فرانسه در بخش حمل و نقل استانبول سرمايه گذاري كرده بودند 
و ش��بكه هاي مختلف را اپراتوري مي كردند. در س��ال 1961 نيز 
شبكه اتوبوس هاي برقي به راه افتاد ولي پس از مدتي اين شبكه 
متوقف ش��د، چرا كه اين شبكه ترافيک را در خيابان هاي باريک 
و كم عرض استانبول تشديد مي كرد. هم اكنون شبكه اتوبوسراني 
استانبول با دارا بودن 2858 اتوبوس و توسط شركت هاي متعددي 
فعال اس��ت. اين اتوبوس ها روزانه 448000 كيلومتر مس��ير را در 

468 خط مختلف طي مي كنند. 
اين شبكه داراي 7889 ايستگاه در اقصا نقاط شهر است و طبق 
آمار ساالنه 435 ميليون سفر شهري از اين طريق صورت مي گيرد 
)2003( در سال 1985 شركت هاي خصوصي مشغول به فعاليت 
در شهر شده اند و با 1366 دستگاه خود پوشش مناسبي را به شهر 
داده اند. ش��بكه هاي زيرزميني استانبول متشكل از دو شبكه جدا 
اس��ت كه هر دو از لحاظ قدمت و شيوه طراحي متفاوت هستند. 
يكي ديگر از ش��بكه هاي زيرزميني استانبول LRT نام دارد كه 
در دو خط گس��ترده شده است. ساخت مترو استانبول هم در سال 
 )BRT( 1992 شروع شد. عالوه بر اين شبكه اتوبوس هاي سريع

در اس��تانبول وجود دارد كه با نام MetroBus مش��هور است. 
ش��بكه قايق راني استانبول نيز عملكرد مطلوبي دارد و ساالنه 61 

ميليون مسافر از طريق اين وسايل عبور و مرور مي كنند.
شهرداری استانبول طرح ساخت سامانه حمل و نقلی مونوريل را 
نيز در ميان برنامه های توسعه  ترابری عمومی دارد و طبق برنامه 
ريزی های صورت گرفته اين ش��بكه تا س��ال 2010 ميالدی به 

بهره برداری خواهد رسيد. 
از لحاظ معماري، استانبول را بايد شهري زيبا با معماري محلي 
جالب توجه برشمرد. كليساها، مساجد، قصرها، قلعه ها و برج هاي 
قديمي در ش��هر به چش��م مي خورد. اين بناهاي ديدني س��االنه 
ميليون ها گردش��گر را به س��وي خود جذب مي كنند. برج ميدان 
)Maiden Tower( يكي از نمادهاي اصلي استانبول است كه 
قدمتي طوالني دارد و به دوران 400 سال پيش از ميالد مسيح باز 
مي گردد. اين برج براي نظارت بر ورود و خروج كشتي هاي ايراني 

در بندر ساخته شده بود.
مهم ترين سبک معماري در استانبول مربوط به دوران امپراتوري 
روم باس��تان بوده اس��ت. معماري بيزانس هم در فضاي شهري 

استانبول به صورت چشم نوازي ديده مي شود.
در س��اليان اخير رش��د و غناي فرهنگي، اجتماعي و تجاري از 
استانبول ش��هري رنگارنگ و زيبا ساخته است. سالن هاي متعدد 
موس��يقي و تئاتر و سينما در شهر 
س��اخته ش��ده اس��ت و هر س��اله 
جشنواره  هاي متعدد هنري در شهر 
برگزار مي ش��ود. موزه هاي مختلف 
مكان ه��اي  جمل��ه  از  اس��تانبول 
توريس��تي ش��هر براي گردشگران 
خارجي به ش��مار مي آي��د.از ديرباز 
استانبول قلب اقتصادي تركيه بوده 
و شركت هاي بزرگ تجاري بسياري در شهر نمايندگي دارند و به 
تجارت فعال هستند. گشايش بازارهاي خاص تجاري نقش انكار 
ناشدني در فعاليت هاي تجاري استانبول داشته است. اين به خاطر 

موقعيت اتصالي بين المللي راه هاي مرزي زميني و دريايي است.
از جمله مكان هاي جذاب استانبول مي توان به جزاير پرنسس 
در درياي مرمر، سيليوري و توزال در درياي سياه اشاره كرد. بناي 
ب��زرگ و معروف اياصوفيه يك��ي از بناهاي مهم و معتبر تاريخي 
در شهر اس��تانبول است كه در س��ال 360 ميالدي در اين شهر 
س��اخته شد. اين مسجد زيبا داراي چهار گل دسته زيبا است قطر 
گنب��د بزرگ آن 31 و ارتفاع آن 56 متر اس��ت. هم اكنون اين بنا 
به عنوان موزه براي بازديد گردشگران آماده شده است. پل بزرگ 
اس��تانبول نيز كه دو قاره آس��يا و اروپا را به ه��م وصل مي كند، 
1/5 كيلومت��ر طول دارد و منظره اي س��ريع و جالب را به فضاي 
ش��هري استانبول بخشيده است. در 25 كيلومتري شهر استانبول 
و در س��احل اروپايي درياي سياه مي توانيد يكي از ديدني ترين و 
دنج ترين استراحت گاه هاي اس��تانبول را ببينيد. در سمت اروپايي 
جنگل ديدني و در سمت آسيايي منطقه اي را خواهيد كه مهاجران 
لهستاني به آنجا كوچيدند و با برپايي رستوران هاي لهستاني و ارائه 

غذاهاي بومي به گردشگران سرويس مي دهند.

از لحاظ معماري، استانبول را باید شهري 
زیبا با معماري محلي جالب توجه برشمرد. 

کلیساها، مساجد، قصرها، قلعه ها و برج هاي 
قدیمي در شهر به چشم مي خورد
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1) Gholden Horn
2)Thrace
3) Hogia Sophia
4)Kadri Topash
5) Maidan Tower

پانوشت:
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جلس�ه هيات دولت در خصوص دومين دور سفرهاي استاني با 
320 مصوبه براي شتاب بخشيدن به روند توسعه و آباداني بيش 
از پيش استان تهران همراه شد. در اين جلسه که به رياست دکتر 
محمود احم�دي نژاد و با حضور اعضاء هي�ات دولت و نمايندگان 

استان در مجلس شوراي اسالمي در محل نهاد رياست جمهوري 
به مدت بيش از 7 س�اعت برگزار ش�د، طرح و پروژه هاي مهمي 
ب�راي افزايش س�طح رفاه، توس�عه، امني�ت و آباداني اس�تان به 

تصويب رسيد که اهم اين مصوبه ها به شرح زير است:

 اعم��ال معافي��ت ماليات��ي 10 س��اله صنايع جديد مس��تقر در 
شهرک هاي صنعتي خارج از شعاع 120 كيلومتري تهران.

 مطالع��ه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در شهرس��تان ورامين و 
ارائه نتيجه ظرف سه ماه به هيأت دولت.

 تبديل فعاليت منطقه وي��ژه اقتصادي پيام از حالت انحصار به 
عام.

 تكميل و راه اندازي س��يلوي 120 هزار تني شهرس��تان رباط 
كريم.

 اختصاص تس��هيالت يارانه اي به منظ��ور تأمين فضاي مورد 
نياز ذخيره س��ازي گندم و نوسازي و بهداشتي نمودن نانواييهاي 

استان.
 اختص��اص يارانه صادراتي به منظ��ور تكميل پروژه پايانه بين 
المللي صادراتي گل و گياه شهر تهران توسط بخش غيردولتي.

 صدور مجوز و كمک به ايجاد پايانه صادراتي گل و گياه توسط 
بخش غيردولتي در شهرستان ورامين و پاكدشت.

 انجام مطالعه، امكانس��نجي و مكان يابي ش��هركهاي صنعتي 
نسيم شهر و منطقه آرو دماوند.

 انتقال ش��هرک صنعت��ي آيينه ورزان به مح��ل جديد واقع در 

شهرک صنعتي ساالريه.
 مطالعه و تكميل تصفيه خانه هاي فاضالب ش��هرک صنعتي 

علي آباد در سالهاي 1388 و 1389.
 اختصاص اعتبار جهت احداث زيرس��اختهاي ش��هرک صنعتي 

چاپ و نشر.
 اختصاص اعتبار جهت ايجاد زيرساختهاي معادن استان.

 اجراي طرح ساماندهي اطالعات صنعتي  و معدني استان.
 صدور پروانه بهره برداري براي صنايع نوين )صنعت س��بز( كه 
ت��ا ابالغ مصوب��ه احداث و آماده بهره برداري مي باش��ند )طبق 

مصوبه كميسيون زيربنايي(.
 ص��دور جواز تأس��يس براي صناي��ع نوين )صنعت س��بز( در 
داخل ش��عاع 120 كيلومتري تهران بر اساس مصوبه كميسيون 

زيربنايي.
 مطالع��ه، شناس��ايي وس��اماندهي واحدهاي صنعت��ي خارج از 

شهركهاي صنعتي در سطح استان.
 مطالعه و ايجاد ش��هركهاي صنعتي در شهرستانهاي شهريار، 
اسالمشهر، ساوجبالغ، پاكدش��ت، رباط كريم، مالرد، صفادشت، 

قدس و شهرک صنعتي دوم اشتهارد.

صنعت، معدن و اشتغال:
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با 320 مصوبه در دور دوم سفرهاي استاني صورت گرفت؛

برايتسریعدرعمرانوآبادانياستانتهران

دستاوردهای سفرهای استانی 
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 افزاي��ش اعتبارات ب��راي اجراي طرحه��اي الزم براي كاهش 
ترافيک تهران.

 ايج��اد رديفهاي مس��تقل بودجه اي براي تس��ريع در احداث و 
تكمي��ل كمربندي تهران، بزرگراه همت و قطار ش��هري تهران و 

كرج
 اختصاص اعتبار جهت چهارخطه نمودن محور آبسرد- كيالن- 

ساران در سال 1388.
 احداث و بهسازي روكش آس��فالت راههاي روستايي استان در 

سال 1388.
 اختص��اص اعتبار براي تعريض و بهس��ازي ج��اده قديم كرج- 

قزوين.
 اختصاص اعتبار براي رفع نقاط حادثه خيز محورهاي استان در 

سال 1388.
 مطالع��ه و اجراي بهس��ازي بزرگ��راه ش��هريار- هفت جوي- 

گرمدره.
 تكمي��ل مطالعات و پيش بيني اعتب��ار اجرايي احداث كمربندي 

شهر فيروزكوه.
 اتمام مطالع��ات و پيش بيني اعتبار احداث ادامه اتوبان ش��هيد 

همت به كرج.
 انج��ام مطالعات احداث و پيش بيني اعتبار اجرايي راه فرحزاد به 

امامزاده داود )ع(.
 تس��ريع  در تعريض گالري هاي كرج-چالوس وايجاد باند سبقت 

در هر 5 كيلومتر از طول جاده.
 تأمي��ن اعتب��ار چهارخطه نمودن محور احمد آباد مس��توفي حد 

فاصل كمربندي آزادگان تا پل كمربندي اسالمشهر.
 پيش بيني اعتبار مورد نياز تبديل محور فرعي دماوند- ايوانكي 

به اصلي.

 اتمام مطالعات و پيش بيني اعتبار تبديل محور قديم تهران- قم 
)پل غريب تا قم( به بزرگراه.

 مطالعه و اتصال محور پيشوا به جاده قم- گرمسار.
 تأمين اعتبار تكميل طرح تعريض پلهاي محور دوگاز )كفش ملي(.

 اختص��اص اعتبار جهت تكميل زيرگذر ش��هيد س��لطاني و پل 
كالک كرج.

 انجام مطالعه و پيش بيني اعتبار احداث كمربندي كرج )اتصال 
اتوبان، جاده قديم و مخصوص تهران- كرج به اتوبان قزوين(

 احداث پل تقاطع غيرهمسطح در محل تالقي خط آهن تهران- تبريز 
با بلوار 45 متري انقالب شهر قدس )ورودي شهر از بزرگراه فتح(.

 احداث بزرگراه شهريار- تهران.
 پيش بيني اعتبار جهت احداث قطار حومه اي تهران- اسالمشهر- 

رباط كريم- پرند و شهريار-قدس و پرديس-دماوند.
 تعريض و چهارخطه نمودن محور قديم نظر آباد- آبيک )به طول 
6 كيلومتر(/ محور قديم قم حدفاصل حس��ن آباد- نعل بندان )به 

طول 29 كيلومتر(/ محور فيروزكوه- سمنان )بطول 26 كيلومتر(
 افزاي��ش ظرفي��ت آزاد راه تهران- كرج- مهرش��هر- كارخانه 

سيمان آبيک.
 احداث ايستگاه راه آهن در شهر كرج )ايستگاه مشترک راه آهن 

و مترو(.
 بهس��ازي محورهاي قديم ش��ريف آباد- پيشوا/ هراز حد فاصل 
رودهن تا امامزاده هاش��م)ع( )با تس��ريع در احداث تونل مربوط(/ 
وه��ن آباد حدفاصل رب��اط كريم تا پليس راه حس��ن آباد/ تلو به 
لواس��انات/كرج- ش��هريار به طول 6 كيلومتر/ بهس��ازي گالري 

امامزاده هاشم )ع(در محورهراز.
 مطالعه و پيش بيني اعتبار موردنياز براي احداث كمربندي شرق 

تهران.

 اجراي ط��رح تعادل بخش��ي و تغذيه مصنوعي س��فره هاي آب 
زيرزميني استان تهران.

 اجراي طرح دفع بهداش��تي فاضالب روس��تاهاي استان )كرج- 
رباط كريم- تهران- ش��ميرانات- ش��هرري- ورامين-پاكدشت و 

ساوجبالغ(.
 تخصيص حداكثري اعتبار طرح آبرس��اني به ش��هر و شهركهاي 

اطراف تهران در سال 1388.
 ارائه پيشنهاد اجراي رينگ انتقال آب از تصفيه خانه ششم تهران 

در قالب طرح انتقال آب از سد كرج به تهران.
 ارائه پيش��نهاد اجراي رينگ انتقال آب از طرح آبرساني سد ماملو 

به تهران.
 اصالح و نوسازي خطوط انتقال و شبكه آبرساني آب به شهر تهران.

 اختص��اص مبل��غ 980 ميليارد ري��ال جهت كمک به توس��عه 
فعاليتهاي شهرداريها و دهياريها و پيشگيري حوادث غير مترقبه.
 اختصاص 2000 دستگاه اتوبوس و 1000 دستگاه ميني بوس.

 احداث 15 ايستگاه آتش نشاني جديد.
 احداث 5 هزار واحد مسكوني اجاره اي در سطح استان )ترجيحًا 

شهرهاي جديد(.
 اجراي طرح هادي 37 روستا در سال 1388.

 مطالعه ايجاد دو مجموعه جديد سكونتگاهي در قالب شهرک يا 

شهر جديد در )2( منطقه از استان تهران توسط بخش خصوصي.
 تبديل ش��هر جديد پرديس به اولين ش��هر تخصصي جمهوري 

اسالمي ايران با ماموريت علمي، فرهنگي و فن آوري.
 تأمين زمين مورد نياز بنياد مسكن در شهرهاي استان تهران به 

قيمت تمام شده براي احداث مسكن اقشار كم درآمد.
 تأمين و واگذاري 50 هكتار زمين براي احياي بافتهاي فرسوده 
و س��اماندهي حاشيه نش��يني ها به عنوان مع��وض تملک در 10 

شهرستان استان به شهرداريهاي مربوطه.

مسكن و عمران شهري:

 آب:

راه و حمل و نقل:



سالنهم/شماره96 74

کشاورزي:

 اختصاص مبلغ 300 ميليارد ريال وام قرض الحسنه.
 اختصاص مبلغ 700 ميليارد ريال قرض الحس��نه جهت اجراي 

طرحهاي اشتغالزايي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي.
 تش��كيل كارگروهي براي رفع مش��كل تعاوني هاي مس��كن 
فرهنگيان و بخش��ودگي جرايم تس��هيالت بانكي )س��رمايه در 
گردش( اتحاديه ش��ركتهاي تعاوني مس��كن فرهنگيان اس��تان 

تهران .

 افزايش س��هم اس��تان تهران از تس��هيالت موضوع بنگاه هاي 
كوچک اقتصادي.

 اختص��اص 400 ميليارد ريال از محل صندوق مهر امام رضا)ع( 
براي اعطاي وام خوداشتغالي جوانان.

 اختصاص مبلغ 160 ميليارد ريال تسهيالت به شركتهاي تعاوني 
فارغ التحصيالن، ايثارگران و بانوان و سرمايه ايجادي و درگردش 

به تعاونيهاي استان در سال 1388.

 توسعه اشتغال و سرمايه گذاري:

 تجهيز و بهره برداري بيمارس��تان امام س��جاد )ع( شهريار در 
سال 1388.

 تكمي��ل و تجهي��ز اورژانس بيمارس��تان فاطم��ه الزهرا )س( 
شهرستان رباط كريم.

 مطالعه و احداث بيمارستان 200 تختخوابي آموزشي و درماني 
كرج.

 تكميل فاز دوم بيمارس��تان امام جعفر صادق )ع( شهرس��تان 
ساوجبالغ.

 پيش بين��ي و اختصاص اعتب��ار الزم براي توس��عه فضاهاي 
فيزيكي دانشكده علوم پزشكي كرج.

 تجهيز بيمارس��تان امام حس��ين )ع( كوي فرهنگ مهرش��هر 

شهرستان كرج در سال 1388.
 مطالعه و احداث يک بيمارس��تان در منطقه جنوبي شهرستان 

دماوند، شريف آباد، ساوجبالغ و قرچک.
 مطالعه و احداث ساختمان مجتمع آموزشي، درماني و پژوهشي 
دندانپزش��كي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني 

شهيد بهشتي در سال 1388.
 مطالع��ه و احداث يک باب بيمارس��تان به منظ��ور جايگزيني 

بيمارستان شهداء تجريش.
 پيش بيني اعتبار الزم براي تعمير و توسعه بيمارستان مفيد.

 مطالع��ه و احداث پرديس دانش��گاه علوم پزش��كي و خدمات 
بهداش��ت، درماني شهيد بهشتي در خارج از محدوده شهر تهران 

 اح��داث انبار جديد فرآورده هاي نفت��ي در اراضي جنوب تهران 
)كهريزک(.

 تسريع در تكميل گازرساني به 335 روستاي استان تهران.
 اختصاص اعتبار ساالنه طي سه سال براي بهينه سازي شبكه و 
كاهش تلفات برق استان تهران و پرداخت قيمت تمام شده كاهش 

پرت آب و برق شبكه هاي مربوطه.

 تسريع در تعويض كابلهاي روغني به خشک خطوط فشار قوي 
و فوق قوي برق اس��تان جهت رعايت ضوابط زيس��ت محيطي و 

كاهش قطعي برق.
 تخصيص حداكثري اعتبار س��دهاي طالق��ان، ماملو و نمرود در 
س��ال 1388 و ايجاد رديف اعتباري براي عالج بخشي سد لتيان 

در سال 1389.

 انرژي:

 اختص��اص 70 ميلي��ارد ريال جهت تكميل و مرمت مس��اجد و 
مصالهاي استان.

 اختصاص اعتبار جه��ت تعمير و تكميل كتابخانه هاي عمومي 
و خريد، تجهيز و راه اندازي كتابخانه هاي س��يار براي روستاها و 

شهرهاي فاقد كتابخانه.
 تجهيز مجتمع هاي فرهنگي، هنري كرج و رودهن.

 اختصاص اعتبار جهت انجام فعاليتهاي فرهنگي، ديني و قرآني.

 احداث مركز جامع فرهنگي و توانبخشي ايثارگران تهران.
 اختصاص اعتبار براي ساماندهي گلزارهاي شهداي شرق و غرب 

استان تهران.
 احداث مركز توانبخشي اعصاب و روان شهريار و سعادت آباد.

 ايجاد و راه اندازي موزه شهداي شهرري.
 اختصاص اعتبار جهت ساماندهي مسكن والدين معظم شهداء.

 مطالعه و احداث تاالر بزرگ شهر تهران.

 فرهنگي:

بهداشتي و درماني:

  اختصاص اعتبار جهت تجهيز و نوس��ازي اراضي كشاورزي زير 
سدهاي مخزني استان.

 اختصاص اعتبار براي تكميل ش��بكه هاي آبياري و زهكشي 3 و 
4 اسالمشهر، رباط كريم، ورامين و شهريار.

 اختص��اص مبل��غ 200 ميلي��ارد ري��ال جه��ت اج��راي عمليات 
آبخيزداري.

 اختصاص اعتبار جهت اخذ اسناد اراضي ملي و دولتي در سطح استان.
 تجهيز 10 دستگاه ايستگاه سيار قرنطينه دامپزشكي.

 اختص��اص مبل��غ 300 ميليارد ريال ب��راي اجراي پ��روژه هاي 
اضطراري و مديريت خشكسالي در استان تهران.

 افزاي��ش س��رمايه صن��دوق حمايت از توس��عه س��رمايه گذاري 
كشاورزي استان تهران.
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بزرگ با تأمين 100 هكتار زمين توسط استان.
 تكميل س��اختمان جايگزين بيمارس��تان ه��اي مفتح ورامين، 

رازي، روزبه و بهارلو.
 مطالعه و احداث ساختمان جايگزين بيمارستان رازي امين آباد 

طي مدت 5 سال از سال 1388.
 تجهيز و بهره برداري از س��اختمان بيمارس��تان رفيده پس از 

تكميل ساختمان.
 مطالع��ه و احداث 2 باب خوابگاه دانش��جويي 240 نفره براي 

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 اختصاص اعتبار جهت تكميل بيمارس��تان اميراعلم در س��ال 

.1388
 مطالعه و احداث يک باب بيمارستان 540 تختخوابي به منظور 

جايگزيني بيمارستان امام خميني )ره( تهران.
 پي��ش بيني اعتب��ار تكميل س��اختمان مرك��ز تحقيقات غدد، 

گوارش و سلولهاي بنيادي.
 پيش بيني اعتبار تكميل ساختمان جايگزين دانشكده پزشكي 

دانشگاه علوم پزشكي تهران.
 تعمير وتجهيز بيمارستان شريعتي در سال 1388.

 مطالعه و احداث پايگاه انتقال خون در تهران و شهرس��تانهاي 
رباط كريم، اسالمشهر و شهريار.

 اختصاص مبلغ 100 ميليارد ريال عالوه بر اعتبار مصوب براي 

اح��داث، تكميل، تعمير و تجهيز واحدهاي بهداش��تي، درماني با 
اولويت مراكز بهداش��تي، درماني شهري و روستايي و خانه هاي 

بهداشت و ساير مراكز درماني.
 تأمين آمبوالنس و راه اندازي حداقل 30 پايگاه اورژانس.

 مطالعه و احداث س��اختمان جايگزين انستيتو پاستور ايران در 
مكان جديد )درحاشيه محل فعلي مؤسسه پاستور در كرج(.

 اختصاص اعتبار جهت تكميل ساختمان پروژه هاي »ب ث ژ« 
و »انسكتاريوم« انستيتو پاستور ايران.

 تكميل دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران.
. پي��ش بيني و اختصاص اعتبار الزم ب��راي مطالعه، احداث 
و تجهي��ز س��اختمان كليني��ک توانبخش��ي دانش��گاه علوم 
بهزيس��تي و توانبخش��ي و س��نوات بعدي بودج��ه به منظور 
تجمي��ع كليني��ک هاي موج��ود در محل كنوني بيمارس��تان 

اخوان.
 تكميل س��اختمانهاي درماني مركز آموزشي، پژوهشي درماني 

سل و بيماريهاي ريوي دكتر مسيح دانشوري.
 تجهيز بيمارستان بانوان روئين تن آرش.

 انجام مطالعه احداث بيمارستان در منطقه مالرد و فرديس.
 تس��ريع در ش��روع عمليات اجرايي بيمارستان 100 تختخوابي 
پاكدش��ت، 64 تختخوابي رباط كريم و 10 تختخوابي كوهسار، 

چهارباغ و شهرک طالقان.

 اختصاص مبلغ 120 ميليارد ريال جهت تأمين تجهيزات مدارس 
سطح استان.

 اختصاص اعتبار جهت تجهيز هنرستان پليمر نانو.
 احداث مسجد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران.

 خريد مدارس اس��تيجاري، اح��داث، راه اندازي و يا تكميل خانه 
معلم )مركز آموزشي، رفاهي فرهنگيان(، ساختمان اداري مناسب، 
كانونه��اي فرهنگ��ي- تربيتي براي دانش آموزان دختر يا پس��ر، 

اردوگاههاي دانش آموزي در مناطق مستعد استان.
 اختص��اص اعتبار جه��ت تعيين تكليف پروژه ه��اي نيمه تمام 

آموزشي.
 ايجاد خوابگاه دانشجويان پسر دانشگاه شهيد شمسي پور.

 بررسي نحوه اعمال مش��وق هاي مالياتي در آموزشگاه هاي آزاد 
فني و حرفه اي و ارائه پيشنهاد الزم ظرف يكماه به هيأت دولت.

 احداث يک خوابگاه دانش��جويي 250 نفره در هريک از دانشگاه 
هاي سطح استان.

 احداث و تكميل سالنهاي ورزشي در دانشگاههاي تهران، عالمه، 

شاهد، الزهرا، تربيت مدرس، تربيت معلم كرج، امير كبير، صنعتي 
شريف و استخر شهيد بهشتي.

 اختصاص اعتبار جهت مرمت و تجهيز مجتمع هاي خوابگاهي 
كوي دانشگاه تهران در سال 1388.

 مطالعه و توسعه دانش��گاههاي تهران و پژوهشگاههاي رويان، 
هوافضا و علوم انس��اني در اراضي واگ��ذاري در خارج از تهران در 

سال 1388 )موضوع انتقال دانشگاهها از تهران(.
 اختصاص اعتبار براي تأمين آب آشاميدني دانشگاه تربيت معلم 

كرج.
 احداث خوابگاه متأهلين در محل سايت دانشگاه شهيد بهشتي.

 تعمير و تجهيز ساختمان خوابگاههاي دانشگاه الزهرا)س(.
 تأمين اعتبار مورد نياز تكميل پروژه هاي نيمه تمام دانشگاه پيام 

نور كرج، شهرري، آبان، شهريار، دماوند و پاكدشت.
 اختصاص اعتبار جهت تكميل مسجد جديد كوي دانشگاه تهران.

 تجهيز آزمايش��گاه س��لولي- تكويني دانش��كده علوم دانشگاه 
تهران.

 اختصاص مبلغ 640 ميليارد ريال جهت اجراي فعاليتهاي كمک به محرومين و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي

  آموزش و آموزش عالي:

 اختصاص اعتبار جهت تملک و آزادسازي اراضي و امالک واقع 
در حريم آثار تاريخي استان.

 تعيين 45 منطقه به عنوان مناطق نمونه گردشگري
 مطالعه و تجهيز موزه هاي تهران و شهرهاي استان.

گردشگري:

 رفاهي:
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 محيط زيست::
 احداث و تكميل س��اختمان و تهيه زمي��ن 5 پايگاه تحقيقاتي 
حفاظت محيط زيس��ت در شهرستانهاي ش��هرري، رباط كريم، 

اشتهارد، نظر آباد و شميرانات.
 تهي��ه و ارائه طرح جامع مديريت كاهش آلودگي هواي ش��هر 

كرج.
 تهيه ضواب��ط اجرايي محدوديت صدور مج��وز ايجاد هرگونه 
واحد صنعتي، معدني، توليدي و خدماتي در حوزه هاي آبريز آب 

شرب شهر تهران و ساير شهرهاي اطراف

 نصب و راه اندازي تابلوهاي نمايش��گر وضعيت ايس��تگاههاي 
هوا و حفاظت و نگهداري ايستگاههاي پايش كيفيت آب.

 تجهيز و ساماندهي مناطق تحت مديريت محيط زيست استان.
 ارائه پيش��نهاد جهت اصالح و بازنگري ساختار كميته اجرايي 

كاهش آلودگي هواي شهر تهران به هيأت وزيران.
 ارتقاء منطقه ش��كار ممن��وع گاوده فيروزكوه به عنوان منطقه 
حفاظت ش��ده و ارتقاء سطح منطقه شكار ممنوع الر به پناهگاه 

حيات وحش.

 احداث و تكميل 28 فضاي روباز ورزش��ي روس��تايي و 4 سالن 
سقف كوتاه روستايي.

 مطالعه و احداث 4 مجموعه ورزشي پنج هزار نفري در شهرهاي 
مالرد، ورامين، قرچک و نظرآباد و مطالعه ورزشگاه 5 هزار نفري 

پيشوا.
 اح��داث و تكميل مجموعه هاي ورزش��ي طبقات��ي نظام آباد و 

رسالت )ديهيم( طي سه سال.
 اختص��اص مبلغ 152 ميليارد ريال جهت تكميل 29 پروژه نيمه 

تمام و غير فعال ورزشي شهري.
 مطالع��ه احداث دهكده المپيک در جنوب ش��هر تهران )ش��هر 

آفتاب( در سال 1388.

 تأمين اعتبار جهت احداث 26 زمين فوتبال با چمن مصنوعي در 
شهرستانهاي استان.

 احداث مجتمع هاي فرهنگي و ورزشي ايثار شهرري و كرج.
 اختص��اص اعتب��ار جهت احداث اس��تخر سرپوش��يده كارگران 

شهرستان دماوند.
 اختصاص اعتبار جهت احداث زمين چمن فوتبال با پيس��ت دو 

ميداني و جايگاه تماشاگران ورزشگاه كارگران دماوند.
 اختصاص اعتبار جهت تكميل مجموعه ورزش��ي كارگران امام 

خميني )ره( كرج.
 احداث 40 سالن ورزشي در سطح شهرستان هاي استان. )وعده 

رييس جمهور(

 دايري 222 هزار شماره تلفن ثابت در سطح استان )در صورت 
وجود متقاضي(.

 نصب و راه اندازي تجهيزات ديتا به تعداد 987 هزار پورت.
 دايري 4370 دستگاه تلفن همگاني.

 نصب، راه اندازي و تجهيز ICT روس��تايي در 100 روس��تاي 
ديگر استان.

 توس��عه تعداد 495 هزار ش��ماره تلفن هم��راه اول اعتباري و 
دائمي.

 اختصاص مبلغ 150 ميليارد ريال تس��هيالت قرض الحس��نه 
جهت تأديه ديه زندانيان نيازمند جرايم غيرعمد استان.

 پيش بيني اعتبار احداث س��اختمانهاي پزش��كي قانوني شهر 
ته��ران )جن��وب و مركز( و ش��هرهاي رباط كريم، س��اوجبالغ، 

نظرآباد، پاكدشت و كرج در اليحه بودجه سال 1389.
 اختصاص اعتبار جهت تجهيز ش��وراهاي حل اختالف س��طح 

استان تهران.

 اختصاص اعتبار جهت توس��عه سيستم مديريت پروژه قضايي 
)CMS( به همراه تجهيزات رايانه و آرش��يو الكترونيكي پروژه 
هاي قضايي دادگس��تري كل استان و شوراهاي حل اختالف در 

سال 1388.
 تأمين تجهيزات دادگستري استان تهران.

 تجهي��ز مراك��ز فني و حرفه اي ش��هر كرج )ش��هيد خدايي و 
ش��هيد رهبري( و شهر تهران )مراكز ش��هيدان مروتي، بهرامي 

و سهيلي(.
 تأمين اعتبار خريد مركز آموزش فني و حرفه اي 12 شادآباد.

 تس��ريع در تكمي��ل و تجهيز مجتمع هاي ورزش��ي كارگران 
پاكدش��ت، باقرآباد ري، دماوند، شهريار، فيروزكوه، تهران شماره 

2، ورامين، رباط كريم و ساوجبالغ.
 تأمين اعتبار جهت س��اخت س��اختمان جديد آموزشكده فني و 

حرفه اي دختران كرج.

 ورزشي:

ساير موارد:

 مطالعه و مرمت بناهاي تاريخي استان طي سالهاي 1388 و 1389.
 مطالعه ايجاد شهرک و بازارچه صنايع دستي در يكي از شهرهاي استان

 ايجاد پايگاه پژوهشي در قلعه ايرج ورامين.
 اجراي طرح احياء مسير تاريخي شهرستان كرج.

 تأمين تسهيالت بانكي جهت اجراي طرحهاي گردشگري استان.
 تجهيز، تكمي��ل و راه اندازي مراكز مش��اوره جوانان با رويكرد 

ديني و بومي.
 ارائه طرح كالن تفريحي و گردشگري در مسير اتوبان تهران-

شمال
 اختص��اص 4 قطعه زمين مناس��ب جهت ايج��اد پاركهاي آبي 
و تفرجگاه��ي در مناطق ته��ران و نيز تامين زميني براي س��اير 

شهرهاي استان.
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پوشش آسفالت را بيشتر در خيابانهای 
حومه و حاش��يه ی ش��هرها، بزرگراهها، 
پاركينگه��ای خودرو، دوچرخ��ه راهها و 
راههای ماش��ين رو می توان ديد. آسفالت 
ماده پردوامی  است كه در برابر آب و هوا 
نيز پايدار است و به طور كلی برای پوشش 
راهها، پاركينگ خودرو و گذرگاهها به كار 
می رود. اين گونه آس��فالت ماده مقرون به 
صرفه است و اگر خراب شود می توان آن 
را كاماًل بازس��ازی نمود. بايد بياد داشت 
كه نگهداری ضعيف و آمدوش��د سنگين 
آس��فالت را از هم می پاشد. در اين هنگام 
اس��ت ك��ه می باي��د آن را از روی زمين 
جمع كرد )تراشيد( و آس��فالت تازه ای را 

جايگزين نمود.
آس��فالت  جم��ع آوری  و  تراش��يدن 
فروپاش��يده روند آسانی است كه می توان 
آن را بازيابی نم��وده يكبار ديگر بر روی 
زمين كشيد. پوش��ش آسفالت معمواًل به 
رنگهای خاكستری يا سياه ديده می شود. 
با اين همه می ت��وان از رنگهای متعدی 
برای تغيي��ر رنگ آس��فالت های كهنه با 
رنگ دل آزار سياه و خاكستری بهره برد. 
حتی آس��فالتهای نس��بتًا تازه ی راههای 
ماشين رو را می توان با طرحها و رنگهای 

گونه گون نو نوار نمود.
گزينه های رنگی

پوش��ش آس��فالت را می ت��وان مانند 
بتن ه��ای قالب��ی، به هر رنگ��ی فرآوری 
نمود. آس��فالت بيشتر از قير، ماسه و شن 
ساخته می ش��ود. اين آميزه معمواًل رنگ 
تيره ای پيدا می كن��د. برای افزودن رنگ 
به آسفالت دو گونه دس��تگاه وجود دارد. 
در زير س��ياهه ای از رنگها برای پوشش 

آسفالت رنگين آمده است؛ 
- قهوه ای شكالتی
- خاكستری دودی

- آجری
- آجری روشن

- سبزه تيره
- سفيد سفيد
- سرخ گلی

- حنايی
انتخاب رنگ

اين آسفالت رنگين را می توان پيرامون 
خانه های ش��خصی بزرگ نيز به كار برد. 
زيرا هزينه ی آن از آجر فرش يا بتن های 
قالبی كمتر اس��ت. هنگامی  كه رنگی را 
برای پياده رو يا سواره رو بر می گزينيد، به 
اين نكته اصلی توجه داشته باشيد، هنگام 

آسفالت كردن محوطه ملک خود، رنگی 
را برگزينيد كه مكمل موارد زير باشد،

1( ب��ا رن��گ نم��ا و س��قف خانه تان 
همخوان باشد

2( ب��ا باغچه ه��ا و باغه��ای پيرامونی 
همساز باشد

3( با آنچه كه پيرامون زيستگاه شما را 
در بر می گيرد هماهنگ باشد

4( ب��ا هر پي��اده راه رنگ��ی موجود در 
محوطه، مانند س��ايبان خ��ودرو و جز آن 

همخوان باشد
رسيدگی به آسفالت رنگی

رنگ آسفالت می تواند به سرعت پاک 
ش��ده، از ميان ب��رود. اي��ن رنگ رفتگی 
معمواًل به علت آمدورفت فراوان پيادگان، 
نگاهداش��ت ضعيف، آمد و ش��د سنگين 
جاده ای و دوچرخه س��واران پديد می آيد. 
در اينجاست كه می بايد نگهداری در حد 

باال انجام شود. 
نگهداری و تعمير پهنه های آس��فالت 
رنگي��ن هزينه ی زياد بب��ار نمی آورد و به 
س��ادگی انجام می ش��ود. كافی است كه 
آس��فالت رن��گ و رو رفته را خراش��يد و 
جمع كرد و با آسفالت داغ و رنگ دلخواه 

جايگزين نمود.  

جاده های 
رنگارنگ
درباره ی پوشش آسفالت

 و گزينه های رنگی آن

مترجم:مهرنوشافروز

آموزش
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اتوبوس، مترو، تاكس��ي هر سه وسايل نقليه عمومي درون شهري 
هستند اما كدام يک را انتخاب كنيم، سريع تر به مقصد برسيم؟

كدام يک مطمئن تر است و مي توانيم با استفاده از آن بدون استرس 
و دغدغه از يک منطقه در ش��هر به منطقه اي ديگر س��فر كنيم؟ آيا 
براي استفاده از وس��ايل نقليه درون شهري حقوق شهروندي به طور 
كامل مدنظر قرار گرفته شده است؟آيا ناوگان حمل و نقل به افزايش 

جمعيت، مشكالت شهروندان و نيازهاي آنان توجه دارد؟
بدون ش��ک بايد براي ساخت و توسعه ش��بكه حمل و نقل درون 
شهري با برنامه اي جامع و مدون پيش رفت تا هر روز شاهد مشكالت 
رفت و آمد مردم در سطح شهر نباشيم.دولت در نظر دارد تا با استفاده 
از منابع داخلي و خارجي ساخت ناوگان ريلي را سريع تر كرده و با خريد 
واگن و راه اندازي خطوط ويژه حمل و نقل درون ش��هري در كشور از 
بروز برخي مش��كالت اين اقدامات بايد هر چه سريع تر انجام پذيرند.

روند فرآيند س��فرهاي درون شهري كه همه ساله هم زمان بازگشايي 
مدارس تشديد مي شود عاملي براي رشد توليد خودرو و افزايش ميزان 
مشكالت ترافيكي است. آلودگي هوا مشكل ديگري است كه ناوگان 

حمل و نقل در آن نقش دارد.
نظ��ر عموم مردم ك��ه تعداد زياد خودرو در ته��ران را عامل اصلي 
آلودگي هوا مي دانند بسياري از كارشناسان حوزه حمل و نقل و ترافيک 
بر اين باورند كه مشكل آلودگي هواي تهران تعداد زياد خودروها نبوده، 
چراكه س��رانه خودرو و شخصي براي شهروندان تهراني در مقايسه با 
بسياري از شهرهاي بزرگ كشورهاي پيشرفته دنيا قابل قياس نيست.

كارشناسان معتقدند به منظور كاهش ترافيک و آلودگي هواي تهران 
تنها راه حل موجود تقويت سيس��تم حمل و نقل عمومي اعم از مترو، 
اتوبوس و تاكسي است كه البته اين امر در دستور كار مديريت شهري 
قرار گرفته اس��ت.همچنين آمارها نش��ان مي دهند كه اگرچه تعدادي 
از خودروه��ا با اجراي طرح تردد نوبتي نتوانس��تند وارد محدوده طرح 
ش��وند اما به همان ميزان افزايش سفر درون شهري داشته ايم. اين در 
حالي است كه به رغم تداوم طرح تردد نوبتي خودروها همچنان شاهد 
حضور خودروهاي تک سرنشين در ساعات اوج ترافيک در سطح شهر 
تهران هستيم. اجراي طرح تردد نوبتي خودروها گرچه موجب كاهش 
آلودگي هوا در محدوده اضطرار مي شود اما اين وضعيت مقطعي بوده 

و تداوم آن در درازمدت به تدريج اثر خود را از دست مي دهد.
مقايس��ه روند آالينده ها در ايس��تگاه هاي سنجش آلودگي هوا 
در مناط��ق داخل مح��دوده و طرح تردد زوج و ف��رد خودروها و 
خارج از آن با مدت مش��ابه پس از اجراي طرح مذكور بيانگر اين 

اس��ت كه اجراي اين طرح در كوتاه مدت بازده مطلوبي در كاهش 
مي��زان انتش��ار آالينده ها در مناطق داخ��ل محدوده اجراي طرح 

تردد نوبتي خودروها داش��ته اس��ت.
كارشناس��ان معتقدن��د به جاي اجراي ط��رح زوج و فرد مي توان 
قانون منع تردد خودروهاي تک سرنشين را اجرا و با متخلفان برخورد 
كرد به اعتقاد موافقان اين قانون منع تردد خودروهاي تک سرنشين 

در اين طرح به دو شيوه قابل اجرا است.
اول اجراي اين طرح از س��اعت 6 صبح كه اكثر ش��هروندان خود 
را ب��راي عزيمت به محل كار آماده مي كنند و درنتيجه پيک ترافيک 
صبحگاهي آغاز مي ش��ود تا ساعت 10 صبح مي تواند در محدوده كل 
ش��هر تهران انجام ش��ود.دوم اجراي اين طرح از س��اعت 6 صبح تا 
حدود 7 ش��ب يعني كنترل روزانه باشد و مختص ساعات خاصي از 
روز نباشد.البته كارشناس��ان ترافيک معتقدند در صورت اجراي اين 
ط��رح بايد نه فقط در محدوده طرح ترافيک بلكه در س��طح ش��هر 
تهران به اجرا گذاش��ته شود. با اين تبصره كه خودروهايي كه بيش 
از س��ه سرنشين دارند و از تمام ظرفيت خود استفاده مي كنند شامل 
اين طرح نشوند.به عبارت ديگر با اين روش ظرفيت اشغال خودروها 
افزايش مي يابد كه اين به نفع حمل و نقل عمومي كالن شهر تهران 
است. بايد توجه داشت كه تمام اين اقدامات بايد در كنار هدف اصلي 
كه همان توس��عه و تقويت سيس��تم حمل و نقل عمومي است انجام 
ش��ود و اجراي اين طرح ها نبايد مديريت شهري را از هدف اصلي باز 
دارد، اما نبايد با بهبود مقطعي وضعيت ترافيک، معضل موجود را ناديده 
گرفته و به فكر ارائه راهكار مس��تمري نباشيم.مديريت شهري بايد از 
ديدگاه تخصصي اس��اتيد دانشگاه و متخصصان رشته حمل و نقل و 
ترافيک به منظور حل مش��كالت استقبال كند و نظرات به ظاهر ساده 
مردم را در اين زمينه مورد توجه قرار دهد.مديريت شهري و توجه به 
حمل و نقل درون شهري بايد به همراه يک برنامه ريزي و استراتژي 
خاصي باش��د، چراكه مشكل ترافيک و حاد بودن آن به قدري واضح 
اس��ت كه نه تنها متخصصان ترافيک ش��هري بلكه عموم مردم نيز 
نس��بت به آن واقف هستند و از اين موضوع شكايت دارند و البته اين 
حق مس��لم يک شهروند اس��ت كه بتواند به راحتي و بدون ترافيک و 
مشكالت آن از ناوگان حمل و نقل عمومي استفاده كند.اميد است كه 
به زودي مش��كالت مربوط به سيس��تم حمل و نقل عمومي حل شود 
و ش��هروندان براي سفرهاي درون شهري خود از سيستم حمل و نقل 
عمومي اس��تفاده كنند و اين امر به صورت يک فرهنگ در ميان مردم 

رواج پيدا كند.

 سفرهاي درون شهري و شهروندان؛

 آسایش یا معضل آسایش یا معضل
دیدگاه
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فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان

ريش��ه ارتباط و عالقه انسان به گياه از سال های بسيار دور و 
ش��ايد از دوران انسان های اوليه نش��ات می گيرد. در طول تاريخ 
اس��تفاده از گياه مسير تكاملی و اشتقاق علمی گسترده ای داشته 
اس��ت. در اين راس��تا از زمان مهاجرت قوم ماد به فالت ايران ، 
مردم اين س��رزمين همواره در توس��عه فضای س��بز و كاش��ت 
گياهان كوش��ا بوده اند به طوری كه روزگاری ايران به نام كشور 

گل و بلبل شهرت داشت. ادامه مطلب...
ريش��ه ارتباط و عالقه انسان به گياه از سال های بسيار دور و 
ش��ايد از دوران انسان های اوليه نش��ات می گيرد.  در طول تاريخ 
اس��تفاده از گياه مسير تكاملی و اشتقاق علمی گسترده ای داشته 
اس��ت. در اين راس��تا از زمان مهاجرت قوم ماد به فالت ايران ، 
مردم اين سرزمين همواره در توسعه فضای سبز و كاشت گياهان 
كوش��ا بوده اند به طوری كه روزگاری ايران به نام كش��ور گل و 
بلبل شهرت داشت. متاسفانه در دوران اخير در كشور ما گياهان 
مورد بی مهری بسيار قرار گرفته اند، بدين جهت باال بردن سطح 
آگاهی های مردم در مورد فضای سبز و آشنايی با خواص گياهان 
ضرورتی است كه مانع بروز فاجعه نابودی شهرها بر اثر آلودگی 
هوا و محيط زيس��ت می گردد. به همي��ن منظور اهميت دادن به 
نقش فضای س��بز در زندگی انس��ان ها و ايجاد عالقه بيشتر به 
درخت و گل وچمن در وجود هركس امری است بسيار مهم كه 
در اينجا به طور اختصار به مواردی از آن اش��اره می شود كه اميد 
است عالقه و تفكر بيشتری را برانگيزد و هركس بتواند مشوقی 

دلسوز برای ايجاد فضای سبز در محيط زندگی خود باشد: 
1( جذب پرتوها 

دو دس��ته از پرتوهای خورشيدی تاثيرات چشمگيری بر بدن 

انسان و س��اير جانداران باقی می گذارند. يكی از آنها پرتومادون 
قرمز و ديگری پرتو ماورا  بنفش است.

احس��اس آرامش��ی را كه انس��ان در س��ايه، به ويژه در سايه 
يک درخت احس��اس می كند تا حدی مربوط می ش��ود به جذب 
پرتوهای مادون قرمز خورش��يد توس��ط درخت)نا گفته نماند كه  
پرتوهای مادون قرمز ب��ا طول موج بلند خود خاصيت گرمازايی 
دارن��د( و مقداری نيز به  دليل جذب پرتوهای ماورا  بنفش صورت 
می گيرد . امروزه تاثيرات پرتو ماورا  بنفش بربافت سلولی گياهان 
و جانوران و همچنين خاصيت گندزدايی آن به خوبی روشن شده 
است بنابراين نقش درختان در حمايت از انسان و ساير جانداران 

در برابر آفتاب سوزان به خوبی روشن می شود.
2( جذب گرد و غبار 

درختان به س��بب پراكندگی شاخ و برگ خود بر تمام زوايا و 
س��طوح، همچون يک گردگير عمل می كنن��د. اگر درخت را به 
دقت نظاره كنيم می توانيم تنه آن را به جای دسته و شاخ و برگ 
آن را به جای پرهای روی يک گردگير معمولی كه در خانه بكار 

گرفته می شود ، تصور كنيم. 
ب��ا اين ويژگی ، درختانی كه در خ��اک ثابت مانده اند به منزله 
يک گردگير كاشته شده در زمين نقش خود را ايفا می كنند. طی 
بررس��ی های به عمل آمده يک هكتار از فضای س��بز كه حدودا 
200 درخت در آن كاش��ته ش��ده باشد تا 68 تن از گرد و غبار را 
در ه��ر بارندگی در خود جذب می كند. كامال واضح اس��ت كه با 
وج��ود چنين درختانی زدودن 68 ت��ن گرد وغبار ، رايگان خواهد 
ش��د در صورتيكه بدون اين درختان بايد هزينه بسياری را برای 

اين كار اختصاص داد. 

منبع:رونامهشهروند
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3( توليد اکسيژن 
هوای مورد نياز انسان در روز حدود15 كيلوگرم است. درحالی 
كه جذب غذای مورد احتياج وی به آب 1/5 كيلوگرم و غذا 2/5 
كيلوگرم اس��ت. از اين مقدار هوای سالم كه به بدن انسان وارد 
می ش��ود 78 درص��د آن را نيتروژن و 21 درصد آن را اكس��يژن 
تش��كيل می ده��د. گازهای ديگ��ر مانند گاز كربني��ک، نئون و 
هليوم به همراه اكس��يدهای ازت و گوگرد مقدار بس��يار ناچيزی 
از وزن ه��وا را تش��كيل می دهند. مث��ال گاز كربنيک 03 درصد 

گاز كربنيک سريعا به مرگ انسان 
منتهی می شود. تاكيد می شود كه 
مقدار زيادی از اكسيژن آزاد شده 
در طبيعت از طريق فضای س��بز 
تولي��د می گردد. ح��ال اگر درخت 
و فض��ای س��بزی وجود نداش��ته 
باش��د مشكل انس��ان در رابطه با 
وجود گازكربنيک در هوا و كمبود 
اكسيژن به خوبی نمايان می شود. 
علف ه��ا و چمنزاره��ا اگر چيده و 
كوتاه نش��وند سطح سبز زيادی را 

به وجود می آورند مثال يک متر مربع چمن چيده )بريده( ش��ده به 
ارتفاع 3-5 س��انتيمتر دارای 6تا10 مترمربع سطح سبز است. در 
صورت��ی كه همين چمن در حالت كوتاه نش��ده در هر متر مربع 
دارای 200متر مربع سطح سبز است. براساس اين محاسبه تنها 
1/5 مترمربع چمن كوتاه نش��ده می تواند به اندازه يک انسان در 

يک سال اكسيژن توليد كند. 

4( توليد فيتونسيد
بررس��ی های دانش��مندان علم محيط زيست نش��ان می دهد 
ك��ه درختانی مانند گ��ردو، كاج ، نراد، بلوط ، فندق، س��روكوهی، 
اكاليپتوس، بيد، افرا، زبان گنجش��ک و داغداغان از خود ماده ای 
ب��ه نام فيتونس��يد در فضا رها می س��ازند كه برای بس��ياری از 
باكتری ها و قارچ های تک س��لولی و برخی از حش��رات ريز اثر 
كش��ندگی دارد. در عين حال توليد چنين موادی توسط درختان 
برروی انس��ان اثر فرح بخش��ی دارد. دليل اين امر را دانشمندان 
چنين بيان می كنند: مغز انسان از 
دو نيمكره چپ و راس��ت تشكيل 
ش��ده اس��ت. نيمكره راس��ت در 
تنظيم احس��اس غريزی و طبيعی 
انس��ان مانن��د احس��اس محبت، 
خ��واب و نيازهای ديگ��ر طبيعی 
نق��ش دارد. در حال��ی كه نيمكره 
چپ كار به نظم كشيدن كارهای 
مكانيكی انسان مانند تنظيم وقت 
و سر وقت حاضر بودن را به عهده 
انس��ان شهرنش��ين به دليل  دارد. 
درگيری در كارهای روزمره و ش��رايط محيط  زيس��ت شهری به 
مرات��ب كار بيش��تری از نيمكره چپ خود می كش��د كه اين امر 
موجب اختالل بين دو نيمك��ره مغز و در نتيجه عملكرد طبيعی 
مغز انس��ان می گردد. دانشمندان پی برده اند كه درختان به سبب 
رهاس��ازی مواد شبيه فيتونس��يد می توانند تعادل بين دو نيمكره 
مغز را به خوبی برقرار ساخته و حالت طبيعی و آرام بخشی را به 

انسان شهرنشین به دلیل درگیری در کارهای 
روزمره و شرایط محیط  زیست شهری به 
مراتب کار بیشتری از نیمکره چپ خود 

می کشد که این امر موجب اختالل بین دو 
نیمکره مغز و در نتیجه عملکرد طبیعی مغز 

انسان می گردد
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انس��ان ارزانی دارند. بنابراين نقش آرام بخشی درختان و فضای 
سبز به خوبی نمايان می گردد.

5( تعديل آب و هوا
درخت��ان ب��ا تعريق و تع��رق خود نقش حساس��ی در كاهش 
دم��ای ميكروكليما و افزايش رطوبت نس��بی ه��وا ايفا می كنند. 
دمای يک هكتار فضای س��بز در مرداد م��اه تا 4/5 درجه كمتر 
از فضای مجاور خالی از درخت اس��ت. و به همين نحو رطوبت 
نس��بی درون يک فضای س��بز تا11 درصد بيش از محيط خارج 
اندازه گيری شده است. با تعديل دو پارامتر ياد شده ، فضای سبز، 
ميكروكليماي��ی به وجود می آورد كه آس��ايش فيزيكی مناس��بی 

برای زيست انسان در پی دارد.
6( موثر در کاهش آلودگی صدا

در حال��ی كه آلودگی هوای تهران يا آلودگی جوی های س��ياه 
رنگ و گنديده قابل رويت اس��ت، بس��ياری از شهروندان تهرانی 
جنج��ال هياهوی اط��راف خود را آگاهانه ي��ا ناخودآگاهانه ناديده 
گرفت��ه و آن را جزيی تفكيک ناپذير از زندگی ش��هری می دانند. 
صدای گوش خراش فروشندگان دوره گرد با بلندگو، موتورسواران 
ب��ا س��روصدا در هر س��اعت از روز، اتومبيل ها با اگ��زوز ناقص و 

بوق زدن های بی م��ورد، مته های 
مختلف جهت كندن و لوله گذاری 
و ب��ا آس��فالت خيابان ه��ا ، صدای 
بلندگوهای گوناگون ، فضای شهررا 
با آلودگی صوتی ، آلوده می سازند.  
بايد توجه كرد كه عادت به نوعی 
آلودگی دليل برمصونيت در مقابل 
آن نيس��ت بلكه ع��ادت به معنای 

كاهلی ، و هرچه بيش��تر مستهلک ش��دن و غرق شدن در آلودگی 
است.اخطاريه اتحاديه پزشكان مبنی برآلودگی صوتی را بايد جدی 
تلقی كرد. هر صدای نا  ی كه به گوش انسان برسد آلودگی صوتی 
محس��وب می شود و حتی صدای موس��يقی ماليمی كه به طور نا 
خواس��ته از خانه همسايه به گوش برسد آلودگی صوتی به حساب 

می آيد زيرا خود مخل آسايش فرد است.
عكس العمل انس��ان در برابر صدا بستگی به عوامل ذهنی مثل 
شدت صدا ، فركانس صدا و به عوامل عينی مانند مقبوليت يا عدم 
مقبوليت فرس��تنده صدا دارد. صداهای ماليم عكس العمل های 
خاصی را در انس��ان پديد می آورد هنگامی كه ش��دت صدا به 70 
يا 80 دس��ی بل می رسد تاثيرات س��ر وصدا می تواند ايجاد كری 
موقتی يا دائمی كند، و آن در حالی اس��ت كه س��لول های گيرنده 
گ��وش به طور ش��ديدی در معرض صدا قرار گيرن��د. اين تاثيرات 
بر انس��ان به طور مس��تقيم صورت می گيرد. تاثيرات غير مستقيم 
صدای ناخواس��ته بر انس��ان غير قابل لمس است. بی خوابی ، پاره 
شدن افكار ، كم حوصلگی ، عصبی بودن ، بروز بيماری های روانی ، 

از عوارض صداهای ناخواسته است.
س��بک ش��دن خواب � كاهش زم��ان خواب عمي��ق كه جز  
آلودگی ه��ای ناخودآگاه هس��تند.كاهش مدت روي��ا � پريدن از 
خواب بر اثر صداهای ناهنجار كه آلودگی آگاه شمرده می شوند. 
واكنش های فوق به وس��يله آلودگی صوتی معادل 40-50 دسی 
بل ايجاد می ش��ود و حاصل اين واكنش ها بدون ترديد ، كاهش 

بازده قدرت فكری و جسمی را در پی دارد. 
- به عالوه واكنش های اعصاب گياهی انس��ان نيز به نسبت 

آلودگی متفاوت است: 
1( كاه��ش ضرب��ان قلب و ناراحتی در آهن��گ قلب و چرخه 

خون)افزايش احتمال سكته قلبی( 
2( واكنشهای ناش��ی از فشار عصبی، در نتيجه توليد بيش از 

حد هورمون فرار آدرنالين و هورمون حمله آدرنالين می گيرد. 
3( دگرگونی آهنگ تنفس و نبض 

4( كاهش گرمای پوست 
5( كاهش واكنش مقاوم به صوت 

6( تنگی عروق 
7( اختالل در نظم متابوليسم بدن 

8( آلودگ��ی صوتی غيرقابل تحمل كه خ��ود موجب انحراف 
سيس��تم اعصاب گياهی و حركتی شده كه در نتيجه اين اختالل 
ب��ر كل ب��دن موثر اس��ت.اين جريان موجب بروز يک سلس��له 
واكنش های احساس��ی می گردد. مانن��د اختالل در حركت معده 
پيدايش تومور در معده و روده ، درد اعضا  درونی به صورت كنش 

و پيچش. 
- رابط�ه بي�ن س�روصدا و 

سرطان: 
مطالعات  تازه تري��ن  براس��اس 
انجام ش��ده توس��ط پژوهشگران 
فرانس��وی ، بي��ن س��ر و ص��دا و 
بيماری سرطان در انسان رابطه ای 
نزديک وج��ود دارد. اين مطالعات 
جدي��د و نتاي��ج حاص��ل از آن در 
آخرين ش��ماره مجله فرانس��وی)پاری ماچ( درج ش��ده است. در 
آنجا آمده اس��ت: س��روصدای ش��ديد و تكرار آن باعث تضعيف 
عمومی مصونيت بدن انس��ان و در نتيجه تضعيف مقاومت وی 
در مقابل بيماری های خطرناک می شود. بر اساس اين مطالعات ، 
سروصدای زياد بر س��اختار هورمون های بدن انسان تاثير منفی 
می گذارد و باعث اخالل در كار آنها و س��پس س��رطان هورمون 

می شود. 
- نقش گياهان در کاهش آلودگی صدا: 

امروزه دانش��مندان ثابت كرده اند كه درختان و درختچه های 
می توانن��د در كاهش آلودگی صدا موثر باش��ند اگرچه خود صدا 
ممكن است رشد گياه را به مخاطره می اندازد. كاهش رشدی در 
حدود41درصد دريک مزرعه توتون كه در معرض صدای شديد 

قرار گرفته ، ديده شده است. 
به ه��ر حال كيفيت كاهش ص��دا در درختان و درختچه های 
مختلف برحس��ب اندازه برگ ، تراكم ش��اخ و برگ ، نوع و بلندی 
درخت تفاوت دارد. با آزمايش هايی كه به عمل آمده ديده ش��ده 
كه درختان و فضای س��بزی كه درحاش��يه خيابان ها ايجاد شده 
اس��ت اثركاهندگی بيشتری نس��بت به ديوارهای صداگير پيش 
س��اخته و مصالح س��اختمانی دارند. با اين حس��اب نقش فضای 
س��بز در كاهش آلودگی صوتی و كاهش هزينه های ساختمانی 
)دوجداره ش��دن پنجره ها و ديوارهای بلند( و زيبايی شهر كامال 

مشخص می شود.

ریشه ارتباط و عالقه انسان به گیاه از 
سال های بسیار دور و شاید از دوران 

انسان های اولیه نشات می گیرد.  در طول 
تاریخ استفاده از گیاه مسیر تکاملی و اشتقاق 

علمی گسترده ای داشته است
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دو ساعت به نيمه شب مانده و خيابان هاي محله كم كم خلوت 
مي شوند اما در اين ساعت كه بچه ها بايد كم كم براي خواب به 
رختخواب بروند. دو دختر بچ��ه در حالي كه راكت بدمينتون در 

دست دارند با پدرشان به پارک محله مي روند.
چراغ هاي پارک روشن است و جمعيت داخل آن هيچ نسبتي 
با خلوتي خيابان ها ندارند زن و مرد، دختر و پس��ر و پير و جوان 
خنك��ي هوا را غنيمت دانس��ته اند و براي هواخوري ورزش��ي يا 
صرف چاي به پارک آمده اند اما پارک آنقدر كوچک هس��ت كه 

جمعيت داخل آن شبيه يک اجتماع به نظر مي آيد.
اجتماع��ي كه ان��گار در مراس��م خاصي براي رف��ع نيازهاي 
تفريح��ي تفنن��ي خود ش��ركت كرده اند. پ��ارک كوچک 6 هزار 
متري در خيابان كميل نمونه اي از استقبال شهروندان از محيط 
آرامش بخش فضاهاي س��بز است. در هر گوشه از شهر مي توان 
نمونه اي از استقبال خانواده ها از پارک هاي منطقه اي را مثال زد. 

مانند پارک سعادت آباد در شمال شرق ميدان كاج.
وقتي پارک به نهاد اجتماعي تبديل مي ش��ود، چرا براس��اس 
تعريف نه��اد اجتماعي به دليل كاركرده��اي تخصصي و وجود 
فضاهاي فرهنگي علمي و تفريحي در بوس��تان ها اين اماكن را 
داراي ويژگي ه��اي انعطاف پذيري و تطبيق نيازها در هر زمان و 

مكان كرده اس��ت كه اين نشان 
ب��ودن  نه��ادي  ويژگي ه��اي  از 

بوستان ها دارد.
در واقع چيزي كه كم تر در مورد 
بوس��تان هاي تهران به آن توجه 
شده است كه اين اماكن كاركردي 
بيش از فضاي س��بز شهري دارند 
كاركردي كه در نهايت به تقويت 
آماده سازي  و  ش��هروندان  روحي 

آن ب��راي تالش در فعاليت هاي روزمره منجر مي ش��ود. در واقع 
كاركرد تفريحي بوستان ها به طور مشخص جايگزين قسمتي از 
كاركرده��اي تفريحي خانواده، روابط همس��ايگي، محلي و بازار 
ش��ده است با كوچک شدن مساحت خانه ها نه تنها براي گذران 
اوق��ات فراغت بلكه گاه حتي براي گذران وقت با همس��ايه ها و 

اقوام به بوستان هاي محلي پناه مي برند.
اتفاقي كه تا چند ده��ه پيش در حياط هاي پردرخت و بزرگ 
خانه هاي ايراني مي افتاد با س��ر زدن به هر يک از بوس��تان هاي 
محل��ي ب��ا منطقه اي متوجه مي ش��ويم كه اين اماك��ن امروز از 
عمده ترين مركزهاي گذران اوقات فراغت براي اقش��ار مختلف 
اجتماعي هستند. گس��ترش شهرنشيني توجه بيشتر به پديده اي 
به نام اوقات فراغت را به دنبال داش��ته اس��ت. بوستان هاي ايران 
يكي از قديمي ترين مراكزي هس��تند كه به س��رعت جايگزين 
تفرجگاه هاي اختصاصي اطراف ش��هرها شده اند. از طرف ديگر 
مي بايست شهرنش��ين براي فرار از آلودگي هاي صوتي ناشي از 
زندگي كرده در ش��هر، بوس��تان ها را بهترين محل براي آرامش 

و رفع خس��تگي خود يافته اين ضرورت با توجه به وجود وسايل 
بازي و س��رگرمي در بوستان ها براي كودكان و نوجوانان تني و 

محدود در محيط خانه محسوس مي شد.
تا حدي كه بعضي از اقشار و افراد هر روز ساعتي از عمر خود 
را در بوستان صرف مي كنند و در مقاطعي همانند روزهاي پايان 
هفته، به ويژه بهار و تابس��تان كم تر كسي است كه در شهر باشد 

به يكي از بوستان هاي اطراف خود پناه نبرد.
نحوه و ميزان گذران اوقات فراغت فردي، گروهي و خانوادگي 
بستگي مس��تقيمي به فرهنگ مردم يک كشور دارد و در ايران 

نيز اين امر به شدت تحت تاثير فرهنگ شهرنشيني است.
ك��ودكان و نوجوان، معم��وال به صورت خانوادگ��ي و به طور 
خاص��ي دانش آموزان به ص��ورت گروهي، جوانان و س��المندان 
به ص��ورت ف��ردي و گروهي به منظور تفريح در بوس��تان حضور 

پيدا مي كنند.

بوستان هاي تخصصي
از آنجا كه ترغيب ش��هروندان براي مش��اركت در بس��ياري 
از برنامه ه��ا و طرح ه��اي اجتماع��ي، فرهنگ��ي و اقتصادي به 
فرهنگ س��ازي در متن جامعه نياز دارد. بس��ياري از س��ازمان ها 
با همكاري ش��هرداري به ساخت 
بوستان آموزشي و تخصصي اقدام 
كرده اند. احداث بوستان ترافيک در 
پونک از جمله اين بوستان هاس��ت 
در واقع از آنجا كه شهروندان براي 
گذران اوق��ات فراغت و تفريح به 
مي كنن��د.  مراجع��ه  بوس��تان ها 
آشنايي با مفاهيم علمي با مسائل 
شهرنشيني را در اين اماكن بيشتر 
پذيرا هس��تند، چراكه نوع اين آشنايي ديگر از جنس تبليغ صرف 

نيست.
با تاكيد بر بهداشت رواني بوستان ها را مي توان در زمره مراكز 
تامين كننده بهداش��ت جان و روان افراد دانس��ت. نقش گسترده 
فضاي س��بز در تمدد اعصاب بر كسي پوش��يده نيست تا حدي 
كه مبحث پارک درماني به عنوان يكي از ش��اخه هاي س��المت 
ش��ناخته مي ش��ود. عالوه بر تاثير مس��تقيم حضور در بوستان ها 
و فضاي س��بز بر روان انس��اني، وجود و بهره گيري از فضاهاي 
مختلف فرهنگي هنري و ورزش��ي تاثير مس��تقيمي بر بهداشت 
جس��مي و رواني افراد دارد. از جمله اقدامات مش��هود و موثر كه 
در سال هاي گذش��ته از رونق بيشتري برخوردار شده اختصاص 
فضاهاي خاص ورزش��ي در بوس��تان ها يا راه اندازي نرمش هاي 

صبحگاهي گروهي براي ميانساالن است.
اگر تا ديروز محالت، چهارس��وق ها، گرمابه هاي عمومي و... 
زمينه ساز روابط دوستي و همسايگي بين افراد و خانواده ها بودند، 
ام��روز در كنار آن يا ب��ا كاهش و از بين رفت��ن نقش اجتماعي 

نقش پارك ها به عنوان نهادی اجتماعي

عالوه بر تاثیر مستقیم حضور در بوستان ها 
و فضاي سبز بر روان انساني، وجود و 

بهره گیري از فضاهاي مختلف فرهنگي هنري 
و ورزشي تاثیر مستقیمي بر بهداشت جسمي 

و رواني افراد دارد
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آن بوس��تان ها بخصوص بوستان محلي زمينه ساز آنان تحكيم و 
اس��تمرار روابط همسايگي بين افراد يک محل، يک شهر يا يک 

منطقه هستند.
چه بس��ا خانواده ها كه به بهانه بازي كودكان در بوس��تان ها، 
روابط صميمي و دائمي خود را پايه ريزي مي كنند با خانواده هايي 
ك��ه به ج��اي تفريح و گذران روز تعطيل س��اعات مديدي را در 
بوستان ها اقامت كرده و يا اطرافيان خود رابطه برقرار مي كنند. با 
توجه به اوقات فراغت زياد افراد ميانسال و سالخورده، بيشترين، 
گس��ترده ترين و مس��تمرترين روابط بين افراد اين قش��ر برقرار 

مي شود.
اين افراد با انجام س��اعت هاي 
طوالني گفت وگو به انتقال تجارب 
ب��ه يكديگر پرداخته و چه بس��ا از 
طريق آش��نايي با يكديگر بسياري 
از مش��كالت خ��ود را از طري��ق 
همسن و س��ال هاي خود برطرف 

كنند.
ايج��اد  نمون��ه  به عن��وان 

بوس��تان هاي محلي بيشترين تاثير را در گسترش ارتباطات افراد 
يک محل داشته است.

بوستان ها زمينه ساز روابط نانوشته سازمان يافته اي است كه با 
توجه به نيازهاي اقش��ار مختلف اجتماعي مشكل گرفته است و 

دوام پيدا مي كند.
برداش��ت و نتيجه گيري اين چنيني از بوس��تان ها با اين تعبير 
ك��ه محيط اجتماعي را علت نماده��اي گوناگون مي داند. كامال 
مطابقت دارد و بر همين اس��اس با قاطعي��ت مي توان گفت كه 

بوستان ها به عنوان يک نماد براساس يک نياز اجتماعي به وجود 
آمده ش��كل گرفته، پويا ش��ده و به حض��ور و حركت خود ادامه 

خواهد داد.
در همي��ن حال آموزش و پرورش به عن��وان يک نهاد وظيفه 
آموزش و تربيت دانش آموزان را به عهده دارد و با افزايش تعداد 
دانش آموزان و احس��اس ضرورت به كارگيري آموزش��ي، علمي 
در كن��ار آموزش نظري به تدريج بر امكانات كمک آموزش��ي و 
شيوه هاي آموزش نيز افزوده شده است.يكي از اين شيوه ها بازديد 
علمي اس��ت كه از پارک هاي حيات وحش طبيعي و مصنوعي با 
پارک ه��اي گياه شناس��ي چني��ن 

وظيفه اي را عهده دار شده اند.
وجود گونه هاي مختلف گياهي 
نظر عالقه مندان  بوس��تان ها،  در 
آشنايي با طبيعت را به خود جلب 

كرده است.
بوس��تان ها ب��ا برخ��ورداري از 
اين گونه ها محل مناس��ب و قابل 
دس��ترس براي دانش آموزان است.

در اين زمينه بوستان هاي تخصصي گياه شناسي زمينه ساز تحقيق 
و پژوهش هاي مختلف مي شوند.

به رغم اينكه بوس��تان ها محل تفريح و آرامش هستند، اما به 
دليل حضور گسترده مردم، محل مناسب و پر رونقي براي عرضه 
كاالهاي مختلف موردنياز ش��ده اند.عالوه بر وجود مراكز رسمي 
ب��راي فروش نيازهاي غذايي، فروش��ندگان دوره گرد در داخل و 
اطراف بوستان ها كاالهاي مختلف فرهنگي، آموزشي، غذايي و 

سرگرم كننده عرضه مي كنند.

بوستان ها زمینه ساز روابط نانوشته 
سازمان یافته اي است که با توجه به نیازهاي 

اقشار مختلف اجتماعي مشکل گرفته است و 
دوام پیدا مي کند.
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روش��نايی بوس��تانهای منطقه به منظور تحقق شعار اصالح الگوی 
مصرف با استفاده از انرژی خورشيدی تأمين می شود .  

محمد منان رئيس��ی ،مدير تحقيق و توسعه منطقه از استفاده انرژی 
خورش��يد جهت روشنايی فضاهای شهری در اين منطقه خبرداد وگفت: 
با اس��تفاده از اين انرژی برای روش��نايی گامی موثر برای اصالح الگوی 
مصرف برداشته می شود . وی افزود :  سوددهی اقتصادی اين تكنولوژی 
برای بوستانهای محلی مورد تاييد دفتر تحقيق و توسعه و شهردار منطقه 

قرار گرفته است .  

مدير توسعه و تحقيق منطقه اظهار داشت : اقدام ياد شده در راستای 
فرايندهای پيش��نهادی جهت اصالح الگوی مصرف، طی مكاتبات به 
عمل آمده و با ابالغ شهردار منطقه به اجرا درآمده است. منان رئيسی 
ياد آور ش��د: اين طرح دربوس��تانهای احداثی با مس��احت تقريبی زير 
يكهزار متر مربع به اجرا درمی آيد.وی يكی ديگر از اهداف اس��تفاده از 
انرژی خورش��يدی را استفاده از انرژی های پاک دانست و اعالم كرد : 
طبق محاسبات به عمل آمده زمان الزم برای برگشت سرمايه اوليه به 

كار رفته در اين تكنولوژی حدود 2 سال ارزيابی شده  است.

انرژی خورشیدی جایگزین انرژی برق در بوستان های منطقه 9 تهران 
2

معاون خدمات ش��هری منطقه ی 20 گفت: اگرچه شهرداری منطقه 
در زمين��ه باز زنده س��ازی و احيای آث��ار تاريخی وظيف��ه ای ندارد، اما 
توانسته با اجرای پروژه  های عمران شهری در اطراف آثار باستانی آنها 

را تا حدودی احيا كند.  
محمدحسين سهرابی اظهار داشت: در اين منطقه 64 اثر ثبت شده 
تاريخ��ی و مذهبی وج��ود دارد كه حرم حض��رت عبدالعظيم )ع(، تپه 
چش��مه علی و برج طغرل از مهم ترين آنهاس��ت و ش��هرری  با ساالنه 
هش��ت تا ده ميليون نفر زاير و مس��افر س��ومين ش��هر مذهبی كشور 

محسوب می شود .
وی اح��داث مجموع��ه فرهنگی 
ب��رج طغرل را ازجمله طرح  های ملی 
برش��مرد كه س��اخت و س��از آن به 
خوبی پيش می رود. افزود : اين طرح 
با ه��دف اح��داث مجموعه ی بزرگ 
فرهنگ��ی و تفريحی با محوريت برج 
طغ��رل كه يكی از بناه��ای تاريخی 
ش��هرری اس��ت  در س��ال 87 آغاز 
ش��ده كه  قطعًا پس از بهره برداری 
می تواند گردش��گران متعددی را به 

سوی خود جلب كند.
وی اح��داث بوس��تان، آب نم��ا و 
نماس��ازی تپه تاريخی چش��مه علی 
را از ديگر كارهای انجام ش��ده برای 
احيای آثار باس��تانی برشمرد و خاطر 
نشان كرد : از س��وی ديگر در حالی 
كه هيأت  باستان شناسی در اطراف 
“دژ تاريخی رشكان “در حال كاوش 
هس��تند يک  بوستان بس��يار زيبا در 
اطراف اين مرك��ز تاريخی  در حال 

ساخت است كه به زودی شاهد بهره برداری از ان خواهيم بود.
معاون خدمات شهری منطقه 20 پياده راه حرم حضرت عبدالعظيم)ع( 
را از پروژه  ه��ای در حال اجرا در اين منطقه  ذكر كرد و گفت : خيابان 
حرم به عنوان اصلی ترين معبر برای دسترس��ی به حرم برای زايران و 
شهروندان مورد استفاده قرار می گرفت كه از نظر بهداشتی ، امنيتی  و 
محيطی و ضعيت مناسبی نداشت اما در نظر داريم با اجرای  يک طرح 
تلفيقی مطابق همخوان با شيوه های نوين همراه با آميزه های سنتی و 

مذهبی يک پياده راه در اين خيابان احداث كنيم  كه در خور و شايسته 
بارگاه آن حضرت باشد .

س��هرابی س��اماندهی بافت فرس��وده حرم را خواس��ت های ديرينه 
م��ردم اين منطقه عنوان كرد و يادآور ش��د:  مجموع��ه حرم در مركز 
بافت قديمی ش��هرری قرار گرفته كه منازل مس��كونی فرسوده و انواع 
فعاليت های شهری را در خود جای داده است و ارتباط و اتصال مناسبی 
با ش��بكه های اصلی شهر نداش��ته و در عين حال از توانايی الزم برای 
پاسخگويی به نيازهای زوار برخوردار نمی باشد در حال حاضر به منظور 
اجرای طرح توس��عه حرم و گذرها با تش��كيل 2 شركت در حال توافق 
و خريداری امالک محدوده ی اطراف 

حرم هستيم .
وی نورپردازی رنگی آثار تاريخی 
را اقدامی  در راستای توجه و زيباسازی 
اين آثار ذكر كرد و افزود: طی س��ال 
جاری نورپردازی تپه ی  چشمه علی و 

برج طغرل نيز به پايان می رسد.
دروازه های  احداث   از  س��هرابی 
تاريخی ری به عن��وان نماد منطقه 
خب��ر داد و افزود: اي��ن دروازه ها با 
الهام از دروازه ه��ای تاريخی ری و 
در قال��ب ي��ک مجموع��ه فرهنگی 
و هنری در حال س��اخت می باش��د 
كه  اولي��ن مورد از اي��ن دروازه ها 
ب��ه زودی در مي��دان نم��از نص��ب 

می ش��ود .
راي��گان  توره��ای  برپاي��ی  وی  
“ری گ��ردی” را از جمل��ه ن��وآوری 
ها و سياس��ت های اي��ن منطقه برای 
معرفی آثار باستانی ری به شهروندان 
عنوان كرد و اظهار داشت: برپايی تورهای يكروزه رايگان، توزيع كارت 
پستال، بروشور و نقشه و معرفی آثار باستانی اين منطقه به آژانس های 
مس��افراتی از جمله اقداماتی بوده كه طی س��ال گذشته صورت گرفته 
اس��ت به طوری كه تنها طی س��ال جاری آثار باستانی و تاريخی ری  
به بيش از 150 هزار نفر از ش��هروندان تهرانی معرفی شد و  طی عيد 
نوروز س��ال جاری  بي��ش از 3 هزار نفر از ش��هروندان از تورهای نيم 

روزه ی رايگان استفاده كردند.

 زنده سازی و احیا آثار تاریخی شهرری
 با اجرای پروژه های عمران شهری 

1
اخبار کوتاه
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مش��اور ش��هردار تهران گفت: يک ش��هر با كيفيت نياز به 
ش��هروندان ب��ا كيفيت و اثرگذار دارد و برای رس��يدن به اين 

هدف بايد سالمت شهروندان را افزايش داد.  
به گزارش روابط عمومی ، مهندس محمد هادی حيدرزاده، 
رئيس س��تاد محيط زيس��ت و توس��عه پايدار در چهاردهمين 
نشس��ت تاالر گفتگوی محيط زيست ش��هری كه با موضوع 
س��المت و محيط زيست با رويكرد آلودگی هوا برگزار شد ،با 
بيان اينكه حكومت های سالمت محور، موفق هستند. افزود: 
سرمايه شهر، شهروندانش هستند و به همين دليل يک شهر 
با كيفيت ،نياز به ش��هروندان با كيفيت و اثرگذار دارد و برای 

رسيدن به اين هدف بايد سالمت شهروندان را افزايش داد.
در اين نشس��ت همچنين ،دكت��ر عباس تقی زاده، مدير كل 
سالمت شهرداری تهران  با بيان اين كه اثرات زيست محيطی  
آلودگ��ی هوا را نف��ی نمی كند اما اين موضوع را يک مس��ئله 
اجتماعی می داند، گفت: ش��اه كليد اين موضوع، »پاسخگويی 

اجتماعی« اس��ت، چيزی كه در تهران بسيار به آن نياز داريم و 
در كنار نهاد ها و سازمان های مربوط، شهروندان هم برای حل 
اين مش��كل وظيفه ای دارند. تقی زاده در ادامه »پاس��خگويی 
اجتماعی« را از دو جنبه بررسی كرد و افزود :مورد اول، مسائل 
اقتصادی اس��ت؛ اينكه چ��را مانند هزينه مص��رف آب، قيمت 
مص��رف بيش از حد از منابع آالين��ده هوا به صورت تصاعدی 
حس��اب نمی ش��ود ودوم اينكه چرا هنوز قوانين و مقرراتی در 
اين زمينه وجود ندارد.مدير كل س��المت شهرداری تهران، اين 
م��وارد را مهاركننده های بيرونی خوان��د و ادامه داد: برای تغيير 
رفت��ار ثابت و پايدار به يک مهار كننده داخلی كه همان موضوع 
اخالقی اس��ت، نياز داريم. در اين جلسه كه با محوريت آلودگی 
هوا برگزار ش��د ،دكتر اناركی) دانشيار بيماری های ريه دانشكده 
پزشكی دانشگاه تهران( و دكتر عقيلی نژاد ) مدير گروه طب كار 
دانشگاه علوم پزش��كی ايران( حضور داشتند و  به بررسی تاثير 

آلودگی هوا بر انسان پرداختند.

معاون فنی و عمران شهرداری تهران با بيان اينكه بخشی از 
پروژه های 7 گانه محور اتوبان باكری احداث شده و پيش از اين 
نيز تعدادی ازآنها افتتاح ش��ده است گفت : تقاطع غير همسطح 
بزرگراه شهيد باكری و ش��هيد آبشناسان به كاهش بار ترافيک 
اتوب��ان تهران - كرج به ويژه محدوده ش��هرک اكباتان ، كمک 
خواهد كرد. احمد دنيا مالی در مراسم افتتاح تقاطع غير همسطح 
بزرگراه باكری و آبشناسان با بيان اين مطلب اظهار داشت : سازه 
فلزی اين پل از نظر معماری قابل توجه است همچنين سيستم 

نورپردازی آن كار جديدی است.
وی با اشاره به اينكه تكميل رينگ بزرگراهی از ديگر اهداف 
اين پروژه بوده و كاهش بار ترافيكی بزرگراه های شيخ فضل ا...، 
همت و يادگار امام را نيز به دنبال خواهدداش��ت افزود : قطعات 

بتن��ی ب��ه كار گرفته ش��ده در اين پل ، خود شستش��و بوده و با 
نور طبيعی خورش��يد تميز می شوند كه اين خاصيت ازخوردگی 
قطعات جلوگيری كرده و نياز به رنگ آميزی مجدد را نيز منتفی 
خواهد كرد.دنيامالی ادامه داد : اميدواريم در ديگر پل های تهران 

نيز بتوانيم از اين قطعات استفاده كنيم.
معاون فنی و عمران ش��هرداری تهران با بيان اينكه بزرگراه 
ش��هيد باكری دارای 7 تقاطع غير همسطح است گفت : تقاطع 
های فردوس ، آيت ا... كاشانی و رسالت تاكنون افتتاح شده اند.

وی كل هزينه های مس��ير اصل��ی اين تقاطع را برابر با 110 
ميليارد ريال خواند و بيان داش��ت : اين بخش از پروژه مطابق با 
برنام��ه زمان بندی ، 9 درص��د از كل پروژه را به خود اختصاص 

داده است.

 مدير عامل ش��ركت عرف اي��ران با بيان اينكه عمليات اجرايی 
ايمن سازی اطراف مدارس آغاز شده است گفت: اطراف 40 درصد 
از مدارس ش��هر تهران نياز به ايمن س��ازی دارد كه با عاليم افقی 
و عمودی وخط كش��ی های ويژه نسبت به ايمن سازی آنها اقدام 
خواهد ش��د. مهندس اسالمی اظهاركرد: سال گذشته نيز بر اساس 
دستورالعمل ستاد مهر رمضان نسبت به ايمن سازی مدارس اقدام 
شد كه خوشبختانه به دليل اينكه كارها اصولی و زير بنايی صورت 
گرفت امس��ال معابر منتهی به 60 درص��د از مدارس، نياز به ايمن 
سازی مجدد ندارند.وی ادامه داد: برای ايمن سازی محدوده ورودی 
به مدارس و خيابان های مجاور آن عالوه بر عاليم افقی وعمودی از 

خط كشی های ويژه ، عاليم نوشتاری و سرعت كاه ای آسفالتی در 
محدوده اطراف مدارس استفاده می شود.ايمن سازی اطراف مدارس 
تازه تاس��يس نيز به صورت گسترده تری نسبت به مدارس قديمی 
صورت خواهد گرفت زيرا تمام مدارس سال گذشته مورد ايمن سازی 
قرار گرفتند كه بسياری از عاليم عمودی و افقی و خط كشی ها در 
اطراف اين مدارس هنوز سالم و قابل استفاده بوده و نياز به نوسازی 
ندارند.اسالمی خاطر نش��ان كرد: با ايمن سازی اطراف مدارس در 
تالشيم تا حوادث و تصادفات احتمالی در اطراف مدارس به حداقل 
برس��د و رانندگان پيش از نزديک شدن به حريم اطراف مدارس با 

دقت بيشتر رانندگی كرده واز سرعت خود بكاهند.

چهاردهمین نشست تاالر گفتگوی محیط زیست شهری برگزار شد 

تقاطع غیر همسطح بزرگراه باکری و آبشناسان افتتاح شد 

آغاز ایمن سازی اطراف مدارس شهر تهران 
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س��ازمان ش��هرداريها و دهياريهای كشور 962 گواهی 
نامه آموزش��ی ب��رای كاركنان ش��هرداريهاي اس��تانهای 
آذربايجان غربي، لرس��تان، قزوين و مازندران صادر كرد 
. معاونت آموزش��ی پژوهشكده مديريت شهری وروستايی 
اي��ن گواه��ی نامه ه��ا را ب��رای كاركنان ش��هرداريهاي 
اس��تانهای آذربايجان غربي، لرس��تان، قزوين و مازندران 
كه جمعًا به مدت 26 هزار و 106 س��اعت از آموزش��هاي 
ضمن خدمت مطابق با س��رفصلهاي نظام جامع آموزش��ي 

ش��هرداريها بهره مند ش��دند صادر كرد. 
از مجموع 962 گواهينامه ذكر ش��ده، 316 گواهی نامه 

برای كاركنان ش��هرداريهاي استان آذربايجان غربي،395 
گواهی نامه برای استان لرس��تان،140 گواهی نامه برای 
استان قزوين صادر ش��د.همچنين 112 گواهي نامه دوره 
مبان��ي حم��ل و نق��ل و ترافيک ش��هري ب��رای مديران 
عامل س��ازمانهاي حمل و نقل همگاني سراس��ر كش��ور، 
65 گواهي نامه برای كارشناس��ان س��ازمان هاي خدمات 
ش��هري شهرداريهاي سراس��ر كشور  كه دوره آموزشی را 
در اس��تان مازندران به اتمام رس��اندندو 131 گواهي نامه 
مقررات ملي س��اختمان مخصوص سازمان نظام مهندسي 

قزوين صادر ش��ده اس��ت. 

962 گواهینامه آموزشي برای کارکنان شهرداریهای چهار استان صادر شد  
6

بهره برداري از پروژه ورودي بزرگراه شهيد كالنتري اروميه با 
حضور معاونان رييس جمهوري آغاز شد. 

اين پروژه در ورودي بزرگراه ش��هيد كالنتري اروميه به طول 
دو كيلومتر در دو مس��ير رفت و برگش��ت طي 45 روز اجرا شده 

است.
معاون حقوق��ي و امور مجلس رييس جمهوري در آيين بهره 
برداري از اين پروژه گفت: راهها نقش مهم و موثري درتوسعه منطقه 
و رونق اقتصاد و تجارت دارند و به همين دليل دولت نهم به مقوله 
 توسعه راهها و زيرساختهاي اين بخش توجه ويژه اي داشته است. 
محمدرض��ا رحيمي اف��زود: بهره برداري از پل ش��هيد كالنتري 
درياچه اروميه و امكان تردد از روي آن مزيتهاي زيادي در منطقه 
به همراه داش��ته كهتعالي اقتصاد منطقه و ارتقا س��طح معيشت 

مردم از جمله اين مزيت ها است. 
وي، بااش��اره به اينك��ه رييس جمهوري در مس��ير خدمت 
به انس��انيت حركت م��ي كند، اظهارداش��ت: توس��عه متوازن 
و خدم��ت در مناط��ق مختل��ف كش��ور و توج��ه ب��ه اقش��ار 
 مح��روم جامع��ه در اولوي��ت برنام��ه ه��اي دولت ق��رار دارد. 
اس��تاندار آذربايجان غربي نيز در اين جلسه با تقدير از زحمات 
كاركنان اداره كل راه و ترابري اس��تان در راستاي اجراي پروژه 
ورودي بزرگراه شهيد كالنتري اروميه گفت: اين پروژه در مدت 
 بسيار كوتاه اجرا و به بهره برداري رسيدكه در نوع خود بي نظير است. 
رحي��م قرباني ب��ا تاكيد بر س��اماندهي ظرفيتهاي بالاس��تفاده 
دس��تگاههاي اجرايي افزود: ما موظف هستيم در سال اصالح 
الگوي مصرف از تمام تواناييها و ظرفيتهاي نهفته دستگاههاي 
 اجرايي اس��تفاده كنيم و روند اجراي امور راس��رعت بخش��يم. 
وي اظهار كرد: دولت با بهره گيري از افراد متعهد و متخصص 
و ت��وان فني و اجرايي باالي آنها، اج��راي پروژه هاي عمراني 
را س��رعت داده كه بهره برداري ازپل ش��هيد كالنتري درياچه 
اروميه و تكميل قسمت عمده پروژه در مدت زمان كوتاه، گوشه 
اي از اين اقدامات است. معاون وزير راه و ترابري و مديرعامل 
ش��ركت ساخت و توس��عه زيربناهاي حمل و نقل كشور نيز در 
اين آيين گفت: احداث راه آهن اروميه به مراغه به س��رعت در 

حال اجراس��ت و ت��الش وزارت راه در مرحله اول بهره برداري 
از قطع��ه مراغه به اروميه و در مرحل��ه دوم قطعه مياندوآب به 
 مهاباد است و سپس احداث اين قطعه تا اروميه دنبال مي شود. 
محمدرضا برزگر افزود: مسووليت احداث بزرگراه سرو- اروميه 
را ب��ه اداره كل راه و تراب��ري آذربايجان غربي واگذار كرديم و 
 اح��داث جاده مرزي قط��ور -خوي رانيز در دس��تور كار داريم. 
وي همچني��ن پيش��رفت اجرايي باند دوم پل ش��هيد كالنتري 
درياچ��ه اروميه را خ��وب ارزيابي كرد و گفت: ب��ه زودي بهره 
برداري از باند دوم پل ش��هيدكالنتري درياچه اروميه آغاز مي 
 ش��ود كه امكان تردد كاميون و اتوب��وس را فراهم خواهدكرد. 
يكي از نمايندگان مردم اروميه در مجلس ش��وراي اسالمي نيز 
در اين مراس��م باتاكيد ب��ر انتقال اداره كل بنادر و كش��تيراني 
درياچه اروميه از شهرستان شبستر به اروميه گفت: بايد با خريد 
 ناوگان جديد كش��تيراني، اين اداره كل در اروميه مس��تقر شود. 
نادر قاض��ي پور، همچنين خواس��تار برق��راري پروازهاي بين 
المللي اروميه به اس��تانبول تركيه، اربيل عراق و دمشق سوريه 
شد و افزود: وزارت راه و ترابري طبق تعهدات خود موظف است 
اعتبارات الزم براي تملک اراضي و احداث تقاطع غيرهمسطح 
اب��وذر را تامي��ن كندو باي��د در اين زمينه اقدام��ات الزم انجام 

گيرد. 
حجت االسالم سيدسلمان ذاكر، ديگرنماينده مردم اروميه در 
مجلس شوراي اسالمي نيز در اين مراسم از اقدامات دولت دراستان 
و خدمات رس��اني به مناطق محروم تقدير كرد و گفت: يكي از 
ويژگيهاي بارز دولت صبوري در برابر مشكالت بود كه با بسيج 
 امكانات و تالش شبانه روزي بر مشكالت پيش روي فائق آمدند. 
ش��هرام آدم نژاد، مدي��ركل اداره راه وتراب��ري آذربايجان غربي 
ني��ز دراين مراس��م به تش��ريح اقدامات انجام گرفت��ه در حوزه 
راهس��ازي اس��تان پرداخت و گفت: برآورد اولي��ه اجراي پروژه 
ورودي بزرگراه ش��هيد كالنتري اروميه 27 ميليارد ريال بودكه 
با اس��تفاده از ظرفيتهاي داخلي اين اداره كل و بس��يج نيروي 
انس��اني و بدون تخصيص اعتبار، در مدت زمان كوتاه اجرا و به 

بهره برداري رسيد.

بهره برداری از پروژه ورودی بزرگراه شهید کالنتری ارومیه
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در نشس��تی به منظور بررسی راههای مقابله با "ريزگرد" 
مقررش��د ، وزيرامورخارجه ايران نامه ای به همتايان خود در 
كش��ورهای منطقه تهيه كند و در اسرع وقت ترتيبات منطقه 

ای بر اين اساس ايجاد و پيگيری شود.
اين نشس��ت درپی تش��ديد گرد و غب��ار در بخش هايی 
از كش��ور و ب��ه دعوت متكی و با حض��ور وزراء و نمايندگان 
وزارتخانه های كش��ور، بهداش��ت، نيرو، جهاد كش��اورزی و 
رؤسای س��ازمان های محيط زيست و هواشناسی و تعدادی 
از نمايندگان خوزستان، ايالم و كرمانشاه در مجلس شورای 
اس��المی و اس��تانداران در وزارت خارجه تشكيل شد.دراين 
جلس��ه تأكيد ش��د عالوه بر پيگيری همه جانبه با سوريه و 
عراق ،نشست كميته فنی مشترک ايران و عراق در نخستين 
فرصت برگزار و همچنين هيأت پارلمانی در قالب گروه های 
دوس��تی با گروه های فنی و استانی به عراق اعزام شود و با 
سازمان منطقه ای محيط زيست دريايی )رايمی( هماهنگی 
های الزم به عمل آيد.همچنين مقرر ش��د س��ازمان محيط 
زيست به عنوان هماهنگ كننده داخلی اقدامات ارگان های 
مختل��ف عملی و تصميمات را پيگيری كند.در اين نشس��ت 
وزيرامورخارجه ريش��ه های انتش��ار گرد و غبار را بيشتر در 
كشورهای همس��ايه عنوان و اقدامات وزارت امورخارجه در 
اي��ن زمينه ازجمل��ه هماهنگی های الزم ب��ا مقامات ذيربط 

كشورهای عراق، عربستان، سوريه، اردن و نيز سازمان های 
بين المللی زيس��ت محيطی به منظور بررس��ی راهكارهای 
منطقه ای و بين المللی برای مقابله با اين پديده را تش��ريح 
كرد.باقری لنكرانی وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 
نيز اقدامات وزارت تحت مس��ئوليت خود را توضيح داد و آثار 
اين پديده بر س��المت و بهداشت جامعه و همچنين اقدامات 
به عمل آمده به منظور مقابله با اين پديده را تشريح كرد.در 
اين جلسه همچنين معاونان وزارتخانه راه و ترابری و رئيس 
سازمان هواشناسی كشور، وزارت كشور، وزارت نيرو و وزارت 
جهاد كش��اورزی اقدامات و راهكارهای سازمان های متبوع 
خود برای رس��يدگی به اي��ن موضوعات را تش��ريح كردند.

نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی از مناطق خسارت ديده 
در اين جلسه ضمن ابراز نگرانی از انتشار اين پديده و تشريح 
وضعي��ت و آثار اين پديده به زندگی روزمره مردم خواس��تار 
رسيدگی و مبارزه با اين پديده شدند.همچنين در اين نشست 
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ضمن تشريح اقدامات 
اين س��ازمان، نتايج س��فر اخير خود به ع��راق و مذاكرات با 
مقامات بلندپايه عراقی را توضيح داد.اس��تاندار خوزستان نيز 
در اين جلس��ه با ارائه آماری از مش��كالتی كه اين پديده در 
اس��تان ايجاد كرده است خواس��تار اقدام عملی و همه جانبه 

سازمان های داخلی در اين زمينه شد. 

 نشست ویژه بررسي راههاي مقابله با "ریزگرد" برگزار شد  
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به همت كميته فرهنگی ش��هروندی و سازمان فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات ش��هرداری اصفه��ان هماي��ش 
شهرالكترونيكی، ش��هروند الكترونيكی با حضور دكترعلی 
اكبرجالل��ی - كارش��ناس ارتباطات الكترونيک و اس��تاد 

دانشگاه - برگزارشد. 
جالل��ي ب��ا تاكي��د براينك��ه ش��هرالكترونيكی واقعيت 
آينده ش��هرهای س��نتی ما با اس��تفاده ازفناوری اطالعات 
و ارتباط��ات هس��تند گف��ت: برق��راری ع��زم و اراده الزم 
در بي��ن مدي��ران، مس��ئولين و ش��هروندان ب��رای ايجاد 
ناپذيراس��ت.  اجتن��اب  ام��ری  الكترونيك��ی   ش��هرهای 
وی اف��زود: مزي��ت ش��هر الكترونيكي ايج��اد فرصتهاي 
تج��اري، نش��ر فرهنگ، توس��عه دان��ش، كاهش فس��اد 
آلودگ��ي  افزاي��ش مش��اركت مردم��ي، كاه��ش  اداري، 
اس��ت.  ش��هري  آمده��اي  و  رف��ت  كاه��ش  و   ه��وا 
دكترجالل��ی درم��ورد خصوصي��ات ش��هروند الكترونيک 
اظهارداشت: شهروند الكترونيكي كسي است كه بافناوري 
اطالع��ات آش��نايي دارد و مي تواند كاره��اي روزمره خود 
 را از طري��ق امكان��ات ش��هر الكترونيك��ي انج��ام ده��د. 
اين كارشناس ازمهمترين نقاط قوت ايجاد شهر الكترونيكي 

در بعد سياس��ي را معرفي ش��هر درس��طح بي��ن المللي و 
 ش��ناخته شدن ش��هر به عنوان يک منطقه پيشرو برشمرد. 
جالل��ي، مهمتري��ن چال��ش پي��ش رو در ايج��اد ش��هر 
الكترونيك��ي در ايران را دسترس��ي كم م��ردم به اينترنت، 
تس��لط نداش��تن بيش��تر م��ردم ب��ه زب��ان انگليس��ي و 
 پايين بودن س��طح س��واد ديجيتال��ي مردم عن��وان كرد. 
وي اضاف��ه ك��رد: ش��هر الكترونيك��ي ي��ک ض��رورت 
الزم  آن  ايج��اد  ب��راي  و  اس��ت  ناپذي��ر  اجتن��اب 
 اس��ت اي��ن چالش��ها هرچ��ه س��ريعتر برط��رف ش��ود. 
وي با اشاره به جامعه اطالعاتي گفت: اين جامعه از چهار ركن 
اساسي آموزش الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، مشاركتهاي 
اجتماعي و بهداشت الكترونيكي برخوردار است و شهروندان 
 الكترونيكي بايد به دولت كمک كنند تا به اين موارد برسند. 
اين استاد دانش��گاه تاكيد كرد: دولت به تنهايي نمي تواند 
از عه��ده تمام اين برنامه ها برآي��د و مردم بايد با تقاضاي 
خود دولت را درارايه اين خدمات و امكانات تشويق و كمک 
كنند. ايجاد ش��هر الكترونيكي يک حركت بزرگ اقتصادي 
و اش��تغالزايي براي جوانان به همراه دارد و الزم است تمام 

نهادها درگير آن شوند. 

اصفهان نماد ایجاد شهر الکتروني درایران است 
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معاون شهرسازی شهرداری بوشهر گفت: كيفيت روند ساخت 
و س��ازها در شهر بوش��هر در مقايس��ه با دهه های 60 و 70 از 
وضعيت بهتری برخوردار می باشد اگر چه اين روند دارای فاصله 
هايی با استانداردهای موجود و مقررات ملی ساختمان در كشور 

است.
مهن��دس ابراهيم فروزان��ی با بيان اين مطل��ب افزود: غالب 
مش��كالت پيش آمده در خصوص س��اخت و سازهای غيرمجاز 
را عوامل اقتصادی عنوان و ابراز داش��ت: متأسفانه برخی جهت 
رسيدن به سود اقتصادی بيشتر مرتكب تخلفات گسترده ای در 
بخش ساخت و ساز می شوند.فروزانی كمبود زمين در شهر بوشهر 
و باال بودن قيمت ملک در اين ش��هر را از عوامل مهم تخلفات 
ساختمانی دانست.معاون شهرسازی شهرداری با تقسيم تخلفات 
ساختمانی به دو بخش ابراز داشت: بخشی از ساخت و سازهای 
غيرمجاز كه از درصد بااليی نيز برخوردار هس��تند بدون پروانه 
بوده كه مربوط به حريم 5 تا 10 كيلومتری نيروگاه می باشد.وی 
منطقه های تنگک، امامزاده، ريش��هر، سرتل و رايانی را از جمله 
مناطق در حريم نيروگاه دانست كه مالكين، بدون رعايت ضوابط 

مربوطه اقدام به ساخت و ساز می كنند.
فروزانی با بيان اين كه حجم تخلفات اين مناطق بسيار باالتر 
از توان شهرداری است گفت: مقابله با اين گونه ساخت و سازها 
نيازمند عزمی ملی و اس��تانی است.وی بخش ديگر تخلفات را 
مربوط به ساخت و سازهای محدوده شمال و جنوب شهر بوشهر 
كه دارای پروانه نيز می باش��ند دانست و افزود: متأسفانه برخی 
از مالكين پس از اخذ پروانه س��اخت، اقدام به اضافه بنا و حذف 

پاركينگ كرده كه خالف قانون شهرداری است.فروزانی از داليل 
عمده اين گونه تخلفات را سود اقتصادی عنوان و اظهار داشت: 
ايرادات موجود در قانون ش��هرداری ه��ا به خصوص ماده 100، 
قدرت و اقتدار شهرداری را كاهش داده و اين امر سبب افزايش 
اين گونه تخلفات شده است.وی با بيان اين كه متأسفانه تخلفات 
س��اخت و س��از به صورت ي��ک فرهنگ درآمده اس��ت، گفت: 
گرانی مس��كن و ساخت و س��ازهايی كه منجر به توليد بخش 
مسكونی يا تجاری می شود سبب انگيزه بيشتری جهت اينگونه 
تخلفات ش��ده اس��ت.فروزانی با انتقاد از عوامل كنترل ساخت و 
س��ازها ابراز داش��ت: گاهی اوقات حجم باالی ساخت و سازها 
مانع نظارت دقيق عوامل كنترلی مانند مهندسين ناظر، سازمان 
نظام مهندسی، س��ازمان مسكن و شهرسازی و حتی بخشی از 

شهرداری می شود.
وی ادامه داد: می بايس��ت اعتبارات بيش��تری در اختيار اين 
سازمان ها جهت كنترل و نظارت بيشتر بر ساخت و سازها قرار 
گيرد.معاون شهرسازی شهرداری ارتباط مستمر با دستگاه های 
مرتبط در امر س��اخت و س��از را از جمله راهكارهای مهم جهت 
جلوگيری از تخلفات ساختمانی دانست.فروزانی در پايان با بيان 
اين كه با پيش��نهاد ش��هرداری و تصويب شورای اسالمی شهر 
بوش��هر ارزش پايه معامالت س��اختمانی كه چند سال مسكوت 
مانده بود افزايش يافته است، اظهار داشت: اميدواريم با افزايش 
ارزش پايه معامالت ساختمانی، ارسال آن به كميسيون ماده 100 
و افزايش جرايم تخلفات ساخت و ساز بتوان از بروز اين تخلفات 

در شهر بوشهر جلوگيری كرد. 

 روند ساخت و ساز در بوشهر به نسبت سال های گذشته
 از کیفیت مطلوب تری برخوردار است
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  نشست مش��ترک ش��هردار اهواز و كارشناس��ان سامانه 
مديريت شهری)137( تهران با هدف ارائه راه كارهايی برای 

راه اندازی هرچه بهتر اين سامانه در اهواز برگزار شد.
    در اين نشس��ت مهندس شمس��ايی از راه اندازی سامانه 
مديريت ش��هری با رويكرد جديد در اهواز در آينده ای نزديک 
خبر داد و گفت: ما از كسانی در اين خصوص دعوت به همكاری  
 كرده اي��م كه دارای تخص��ص بااليی در اين زمينه هس��تند .

  وی ب��ا اش��اره ب��ه كيفيت ب��االی فعاليت س��امانه مديريت 
ش��هری )137( ش��هرداری ته��ران و عملك��رد مطل��وب اين 
مركز در رس��يدگی به خواس��ته ها و مش��كالت ش��هروندان 
تهران��ی تصريح ك��رد: ما انتظ��ار نداريم در ي��ک مدت زمان 
كوتاه  نيازهای مردم را برطرف كنيم . بخش��ی از مش��كالت 
مردم پول نيس��ت بلكه ساماندهی مسائل و مشكالت شهری  
از طريق راه اندازی س��امانه مديريت ش��هری اس��ت. به اعتقاد 
م��ن اگر س��اليانه 60 درص��د از انتظارات م��ردم از طريق اين 

 س��امانه برآورده كنيم كار بس��يار بزرگی صورت گرفته  است.
در  اكيپ هاي��ی  ان��دازی  راه  از  همچني��ن  اه��واز  ش��هردار 
س��طح مناطق ش��هر اهواز جهت رس��يدگی به مش��كالت و 
درخواس��ت های شهروندانی كه با اين سامانه  تماس می گيرند 
خب��ر داد و گفت: ب��ا راه اندازی اين س��امانه پ��س از دريافت 
تقاضاهای مردم، آنها را توس��ط مرك��ز مذكور پااليش كرده و 
 در قالب دس��تورالعمل به زير مجموعه ه��ا ابالغ خواهيم كرد.

راه  ب��ا  ك��رد  امي��دواری  اظه��ار  شمس��ايی  مهن��دس 
اه��واز،  در   )137( ش��هری  مديري��ت  س��امانه  ان��دازی 
 ش��هرداری خدم��ات بهت��ری را ب��ه ش��هروندان ارائ��ه كند.

همچنين در اين نشست معاون خدمات شهری شهرداری اهواز 
نيز بر لزوم راه اندازی اين سامانه در سطح شهر اهواز تاكيد كرد 
و گفت: اميدوارم با راه اندازی اكيپ های مرتبط با اين س��امانه 
در سطح مناطق شهر بتوانيم بخشی از مشكالت شهروندان را 

پيگيری و رفع نمائيم.

درآينده نزديك انجام می شود
راه اندازی سامانه مدیریت شهری با رویکرد جدید در اهواز
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ف��از اول اجرای اين پروژه در حدود 3 ميليارد ريال و جهت 
اجرای فاز 2 بالغ بر 10 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است.

استاندار زنجان در مراسم كلنگ زنی سه راهی بيجاربا بيان 
اينكه  مسير سه راهی بيجار در آينده  نزديک چهار بانده می 
شود؛ گفت: سه راهی بيجار يک محور بين استانی، كردستان 

و زنجان و كردستان و همدان  است.
دكتر رئوفی نژاد از كلنگ زنی بزرگترين ترمينال شمال غرب 
در آينده نزديک خب��ر داد و افزود: اين ترمينال بين پل زنجان 
رود  تا آزاد راه احداث خواهد ش��د و توس��ط بخش خصوصی 
اجراء می ش��ود.وی اظهار داش��ت: حدود 70 الی 80 هكتار از 
زمين زنجان رود  و كمربندی جنوبی  برای طرح گردش��گری 
پيش بينی ش��ده اس��ت.رئوفی نژاد با بيان اينكه در هر اقدام و 
برنامه ريزی  نگاه ما بايد نگاه جامع و كاملی باشد، گفت: همه 
اين پروژه ها بايد در دورنم��ای اقدامات مديران قرار گيرد.وی 
افزود: اين ظرفيتها طی يكی دو سال آينده  اجراء شده  و يكی 

از محورهای پرجاذبه استان زنجان خواهد شد.
سرپرست شهرداری نيز در ادامه گفت: جهت اصالح تقاطع 
سه راه بيجار و كمربندی جنوبی ؛ گزينه های مختلفی از طرف 
مش��اور مطرح گرديد كه يك��ی از اين گزينه ها احداث تقاطع 
غير همس��طح بود .سيد ناصر موس��وی اظهار داشت: با توجه 
به تاسيس��ات زيرزمينی موجود و ش��رايط خاک منطقه و نظر 
اعضای محت��رم كميته فنی ترافيک و معاون محترم عمرانی 
اس��تانداری زنجان ، اين گزينه رد و اصالح هندسی بيجار به 

صورت طرح بلند مدت و كوتاه مدت مصوب گرديد.
وی اف��زود: در ط��رح كوتاه مدت ؛ هدف س��اماندهی وضع 

موجود و اصالح هندس��ی تقاطع با حداقل هزينه و در كمترين 
زمان ممكن می باش��د و طرح بلند مدت پس از تعريض جاده 
بيجار توس��ط اداره راه و تراب��ری بر طرح جديد منطبق خواهد 
شد.موسوی تصريح كرد: جهت روان تر شدن ترافيک عبوری 
در تقاطع مس��ير راس��تگرد غرب به جنوب ني��ز در طرح پيش 
بينی شده اس��ت كه پس از انجام تملكهای الزم انجام خواهد 
ش��د.وی با اشاره به اهم موارد پيش بينی شده در طرح با اشاره 
به  ممنوع كردن حركت غرب به س��مت ش��مال در سه راهی 
بيج��ار گفت: جهت انجام اين حرك��ت از دور برگردانی كه در 
فاصل��ه 200 متری تقاطع به طرف راه آهن پيش بينی ش��ده 
اس��تفاده  خواهد شد تا ميزان برخوردها در محل تقاطع كاهش 
پيدا كند و به همين علت نيز رفوژ ميانی ضلع غربی كمربندی 
جنوبی به س��مت شرق امتداد داده ش��د تا بتوان تا حدی مانع 
از حركت غرب به ش��مال شود.سرپرس��ت شهردار ی، حذف 
توقف��گاه و س��امانه موقت مس��افربری جه��ت كاهش حجم 
خودروهای مسافربری، اصالح مسير راستگرد جنوب به شرق 
و ايمن س��ازی اين حركت، ايمن س��ازی تقاطع جهت عبور 
عابرين پياده با توجه به اينكه حجم باالی مسافر و عابر پياده 
در اي��ن منطقه وجود دارد و تعريض ضل��ع جنوبی كمربندی 
جنوبی حدفاصل سه راه بيجار تا راه آهن جهت افزايش حجم 
ترافيک عبوری و احداث دور برگردان  را از ديگر موارد پيش 
بينی ش��ده طرح مذك��ور عنوان كرد.موس��وی تصريح كرد : 
جهت اج��رای اين پروژه در حدود 300 مت��ر جدولگذاری ، 
3500 متر مربع پياده رو س��ازی، 3500 متر مربع زير سازی 

و 5500 متر مربع فضای س��بز انجام خواهد ش��د.

طرح اصالح و ساماندهی سه راهی بیجار کلنگ زنی شد
12

چهارمين گردهمايی ش��هرداران سراس��ر اس��تان در ايالم 
برگزار شد.

در چهارمين گردهمايی ش��هرداران سراس��ر استان كه به 
منظور رفع مش��كالت ش��هرداری ها و ارائه راهكار برای رفع 
آنها در محل س��الن كنفرانس ش��هرداری ايالم برگزار ش��د 
ش��هردار ايالم در ابتدا به بيان عملكرد 10 ماهه ش��هرداری 
پرداخت وگفت : س��اماندهی نيروی انسانی - جمع آوری سد 
معبر - جمع آوری سايه بانهای مزاحم , اصالح رينگ مركزی 
شهر ,ايجاد روشنايی بلوارها - اصالح هندسی ميادين شهداو 
انق��الب - بازس��ازی ميادين 22 بهمن و ارغ��وان - تكميل 
مس��جد و ورودی ارغوان - تكميل كمربندی ضلع ش��مالی 
ش��هر , راه اندازی ايس��تگاه ش��ماره 2 آتش نشانی - احداث 
تقاطع پيامبر اعظم - ايجاد پارک ترافيک كودكان و خريد 2 
دستگاه پرس زباله از جمله اقداماتی است كه شهرداری ايالم 
در طول 10 ماهه گذش��ته انجام داده است : آقای بهادری از 
نهضت آسفالت به عنوان گامی مهم در جهت زيبا سازی شهر 

ياد كرد و گفت: تا كنون عمليات آسفالت هفت محله از شهر 
 كه كار حفاری آنها به پايان رس��يده است , انجام شده است . 
در ادام��ه, آقای طاهری مدير كل امور ش��هری اس��تانداری 
با اش��اره ب��ه اينكه 80 ميلي��ارد ريال جهت به ثمر رس��اندن 
ط��رح نهض��ت آس��فالت اختص��اص يافت��ه اس��ت گف��ت : 
50 درص��د از اي��ن مبل��غ از مح��ل اعتبارات اس��تانی تأمين 
ش��ده اس��ت . وی از تش��كيل كارگروههای ش��ش گانه در 
ش��هرداری خبر داد و گفت: تش��كيل اي��ن كار گروهها گامی 
 مه��م در راس��تای ايج��اد ش��هرداری الكترونيك��ی اس��ت . 
مع��اون امور عمرانی اس��تانداری در اي��ن همايش از نهضت 
سراسری آسفالت به عنوان يكی از افتخارات دولت ياد كرد و 
گفت: اميدواريم با اجرای كامل اين طرح از سوی شهرداريها 
 باي��د در جه��ت رفع مش��كالت مربوط به آس��فالت باش��د .

در ادامه اين جلس��ه ش��هرداران سراسر اس��تان در خصوص 
مش��كالت و موان��ع موج��ود در ش��هرداريها به تب��ادل نظر 

پرداختند

چهارمین گردهمایی شهرداران سراسر استان در ایالم برگزار شد
13
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همه ساله در اثر گسترش شهر نشينی و افزايش جمعيت و 
بيشتر شدن تعداد ماشين آالت و درنتيجه بيشتر شدن ترافيک 
و حج��م عبور و مرور و نياز به اجرای قطار ش��هری ، پل ها، 
تقاطع ه��ا، زيرگذر و روگذرها ، بازكردن مس��يرها و تعريض 
خيابانها ميباشد و متاس��فانه در اين راستا تعداد زيادی درخت 
دس��تخوش حذف می ش��وند. هرچند كه درطول سال تعداد 
زيادی درخت درحاش��يه خيابانها و بلوارها در پاركها و قطعات 
كاربری سبز كاشته می شود اما حذف درختان با سنين باال و 

سايز بزرگ بسيار مشكل و تاسف برانگيز است. 
س��ازمان پاركها و فضای سبز شيراز با مطالعات و استفاده 
از علم و تجارب س��اير كشورها راهی را پيش رو نهاده است 

تا بتوان بجای قطع درختان آنها را منتقل نمود.
 1-  پ��روژه هاي��ی را ك��ه بدليل اضط��رار مجبور به 
حذف س��ريع درختان هستيم كه الجرم درختان با ارزش 
شناسايی و با روش انتقال س��ريع جابجا می شوند بدين 
صورت كه درخت را با حجم مناس��ب خاک اطراف ريشه 
توس��ط كارگر يا بيل مكانيكی از خاک اطراف آزاد كرده 
و توس��ط چرثقيل به محل جديد كه قبال گودال مناسب 
با حجم كرسی درخت آماده انتقال حفاری گرديده حمل 
و جاگذاری می ش��ود و در آنجا، تمهيدات خاصی از قبيل 

گذاش��تن قيم ه��ای متعدد، آبياری و تيم��ار پيش از حد 
متعارف مس��تقر می ش��وند كه در اين روش امكان تلف 

ش��دن درختان انتقال يافته دور از انتظار نيس��ت.
2-  انتقال درختان در يک پروسه زمانی يكساله است كه 
در اين روش قطع ارتباط ريش��ه درخت با خاک محل اصلی 
بتدريج و در يک پروژه چند ماهه و حداكثر تا يكسال صورت 
ميگيرد . برای اينكار در فصل زمس��تان شياری مدور به قطر 
ح��دود 6 برابر قطرتنه در اطراف درخت ايجاد و درطول چند 
ماه و حداكثر يكس��ال ريش��ه های افق��ی و عمودی بتدريج 
قطع و امكان ريش��ه زايی در محل اصلی فراهم می ش��ود. 
پس از يكس��ال درخت مزبور با كرس��ی اطراف آن به محل 
جديدمنتق��ل و با قيم مهار می ش��ود و ب��ا تي�مار آب و غذا 
بتدريج اس���تقرار كامل می يابد.در راستای تحقق اين روش 
مكاتبه ای با معاونت محترم عمرانی و معاونت محترم حمل 
و نقل و ترافيک و ساير مسئوالن صورت گرفته تا پروژه ها 
را يكسال قبل از اجرا به سازمان پاركها و فضای سبز اعالم 
نمايند تا درختان مورد مس��ير را شناس��ايی و پروس��ه انتقال 

يكساله در مورد درختان با ارزش اجرا شود. 
الزم به ذكراس��ت كه بنا به بررسی تلفات درختان انتقال 

يافته در اين روش بسيار ناچيز و قابل اغماض است. 

انتقال درختان بزرگ به جای قطع آنها در شیراز
14

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداری بوشهر گفت: 
بايد زمين را از بحران های كنونی نجات داد.

مهندس حميد حبيبی نيا با بيان اين مطلب افزود: اگر الگوی 
مص��رف را اص��الح و رفتارها را تغيير دهي��م قطعًا زباله های 
كمت��ری توليد و اي��ن امر آلودگی كمتر ك��ره زمين را در پی 
خواهد داش��ت.وی خاطرنش��ان ك��رد: توليد زبال��ه های زياد 
پيامدهای بس��يار مخربی برای محيط زيست به همراه داشته 
و به زمين آس��يب می رس��اند.مديرعامل س��ازمان مديريت 
پس��ماند شهرداری بوش��هر با بيان اين كه روزانه حدود 150 
تن زباله در شهر بوشهر توليد می شود ابراز داشت: اين ميزان 
زباله ب��دون درنظر گرفتن زباله های مرب��وط به پايگاه های 
هواي��ی، دريايی، نيروگاه اتمی و روس��تاهای هليله و بندرگاه 
می باش��د.وی با اش��اره به راه ان��دازی كارخانه ای در منطقه 
ويژه اقتصادی جهت بازيافت الس��تيک ها اظهار داش��ت: به 
زودی با راه اندازی اين كارخانه و بازيافت الستيک ها در آن، 
گام مهمی جهت سالمت محيط زيست شهر بوشهر برداشته 
خواهد ش��د.حبيبی نيا با بيان اين كه حدود 540 نفر در شبانه 
روز در حال جمع آوری زباله های ش��هر بوشهر هستند اذعان 
داش��ت: طی ماه های گذش��ته 5 خودروی پرس به سيس��تم 
جمع آوری زباله ها در س��طح شهر بوشهر افزوده شده است.

وی همچنين خواس��تار رعايت شهروندان در خصوص بيرون 
گذاشتن به موقع زباله ها شد و گفت: شهروندان با رعايت اين 
مهم می توانند در ايجاد شهری سالم و پاكيزه مشاركت داشته 
باش��ند.حبيبی نيا از وجود يک دستگاه خودرو جاروی خيابانی 
جهت نظافت شهر بوش��هر خبر داد و اظهار داشت: به زودی 
يک دستگاه خودروی جاروی خيابانی ديگر نيز جهت تنظيف 
ش��هر اضافه خواهد شد.وی با بيان اين كه هم اكنون با خريد 
يک دس��تگاه خودروی نيسان مشغول شستشوی برخی نقاط 
ش��هر بوشهر هستيم ابراز داش��ت: درصدديم تا به وسيله اين 
خودرو ايستگاه های اتوبوس، تابلوهای راهنمايی و رانندگی، 

جدول های شهر و … را هر دو هفته يكبار شستشو دهيم.
مديرعامل س��ازمان مديريت پسماند شهرداری از راه اندازی 
واحد آموزش اين سازمان با همكاری سازمان آموزش و پرورش 
اس��تان بوش��هر خبر داد.وی با بيان اين ك��ه قبوض مربوط 
به بهای خدمات پس��ماند در شهر بوش��هر توزيع شده است 
خواس��تار پرداخت به موقع آن توس��ط ش��هروندان بوشهری 
ش��د.حبيبی نيا در پايان با اشاره به هزينه های هنگفت جمع 
آوری پسماند در بوشهر تصريح كرد: شهرداری بوشهر در سال 
گذشته حدود 3 ميليارد تومان بابت جمع آوری، انتقال و بازيافت 

پسماند هزينه كرده است.

روزانه 150 تن زباله در شهر بوشهر تولید می شود 
15
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روش��نايي برخي از پارک هاي ش��هر اصفه��ان به منظور 
تحقق ش��عار اص��الح الگوي مصرف ب��ا اس��تفاده از انرژي 

خورشيدي تامين مي شود. 
معاون خدمات ش��هري ش��هرداري اصفهان ب��ا بيان اين 
مطلب گفت: در راستاي اجراي سياست هاي كلي بهينه سازي 
مصرف انرژي در شهرداري و بخش نامه شوراي برنامه ريزي و 
 توسعه استان اقداماتي طي چند سال گذشته شروع شده است. 
منص��ور باقرصاد با اش��اره ب��ه برنامه هاي اي��ن معاونت در 
خصوص بهينه س��ازي مصرف ان��رژي افزود: تعويض حدود 
9 ه��زار عدد الم��پ رش��ته اي و پر مصرف ب��ا المپ كم 
مص��رف در س��طح پارک ها و فضاي س��بز ش��هر از برنامه 
 ه��اي اين معاون��ت در كاهش مص��رف انرژي مي باش��د. 
وي با بيان اينكه ش��هرداري اصفهان از س��ال 81 با نصب 
سيس��تم روش��نايي والمپ كم مصرف در پارک هاي سطح 
شهر در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي پيشتاز بوده است، 
ادامه داد: طي س��ه سال گذشته با شناسايي و محاسبه تمام 
اش��تراک هاي برق با مصرف راكتيو اق��دام به نصب خازن 
ب��ر روي 60 عدد تابلو برق نموده ك��ه كنترل قابل توجهی 
 در مص��رف ت��وان الكترونيكي راكتيو در پي داش��ته اس��ت. 
وي از كاه��ش 30 درص��دي مصرف ان��رژي الكترونيكي با 
نصب آزمايش��ي سيس��تم هوشمند كنترل ش��دت روشنايي 
پارک ها در س��اعات غير ضروري خبر داد و اظهار داش��ت: 
براي اولين بار سيستم روشنايي خورشيدي در پارک سعدي 
اس��تفاده ش��د كه با بررس��ي هاي به عمل آمده و تعامل با 
ش��ركت ه��اي داخلي در س��ال آينده چند پروژه روش��نايي 
 بااس��تفاده از اي��ن منبع ان��رژي طراحي و اج��را مي گردد. 
مع��اون خدمات ش��هري ش��هرداري حذف چ��راغ هاي پر 
مصرف در آبنما هاي سطح شهر و جايگزيني چراغ هاي كم 

مص��رف LED  با ولتاژ ايمن را از ديگر از طرح هاي انجام 
ش��ده ش��هرداري در جهت كاهش مصرف انرژي برشمردو 
به برنامه هاي س��ال 88 در س��ال اص��الح الگوي مصرف 
اش��اره و تصريح كرد: كاهش توان الكترونيكي الكترو پمپ 
 ،ASTM هاي آبنماها با محاس��بات جديد طبق استاندارد
انتخاب ظرفيت پمپ ها به صورت نرم افزاري، و نور پردازي 
بااس��تفاده از مناب��ع نور ب��ا راندمان باالتر و ت��وان مصرفي 
كمت��ر مانند تكنول��وژي LED و المپ ه��اي كم مصرف 
روش��نايي ساختمان ها و اماكن عمومي مربوط به شهرداري 
با اس��تفاده از المپ ه��اي كم مصرف در زمينه تاسيس��ات 
حرارتي و برودتي س��اختمان هاي ش��هرداري با هماهنگي 
ه��اي به عمل آم��ده يک دس��تگاه كنترل دم��ا به صورت 
آزمايش��ي نصب ش��ده اس��ت وی اضافه كرد:در سال آينده 
 اين سيس��تم در تمام ساختمان ها به مرور نصب خواهد شد. 
وي همچنين گفت: با استفاده از دستگاه سيستم هاي حرارتي 
 و برودت��ي ت��ا 40درصد صرف��ه جويي در انرژي مي ش��ود. 
باقرصاد با بيان اين مطلب كه درسال جاري با انجام آزمايش 
هاي��ي برروي سيس��تم هاي روش��نايي پارک ها، دس��تگاه 
كنت��رل توان الكترونيكي به صورت آزمايش��ي نصب ش��ده 
اس��ت، گفت: بااستفاده از اين دس��تگاه تا 30درصد مصرف 

انرژي الكترونيكي در س��اعات مورد نظر كاهش مي يابد. 
وي اظهار اميدواري كرد: با استفاده از اين انرژي ها براي 
 روشنايي گامي موثر براي اصالح الگوي مصرف برداشته مي شود. 
معاون خدمات ش��هري ش��هرداري اصفهان يك��ي ديگر از 
اه��داف كاهش انرژي ها ، اس��تفاده بهين��ه از انرژي هاي 
پاک دانس��ت و اعالم كرد: اس��تفاده از انرژي خورشيدي در 
راس��تاي فرايندهاي پيشنهادي جهت اصالح الگوي مصرف 

به اجرا در آمده اس��ت .

16
معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان خبرداد: 

روشنایي پارک هاي شهر اصفهان با انرژي خورشیدي 
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دولت با تاسيس بخش پيرسلمان به 
مركزيت روس��تای آجين و انتزاع چند 
روستا از دهستان جلگه بخش مركزی 
شهرس��تان اس��دآباد و الح��اق آنها به 

دهستان پيرسليمان موافقت كرد. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��انی 
دولت ، هيئت وزيران بنا به پيش��نهاد 
وزارت كشور با 3 تغيير و اصالحات در 
تقسيمات كشوری استان همدان موافقت 
كرد كه بر اساس آن روستاهای گنبله، 
نصرت آباد  قاسم آبادلک لک،  نجف آباد، 
لک لک و لک لک، از دهس��تان جلگه 
بخ��ش مركزی شهرس��تان اس��دآباد 
منتزع و به دهستان پيرسليمان بخش 

مركزی همان شهرس��تان الحاق می 
شود.بر اين اساس ، روستاهای گنجه 
و النجه از دهس��تان دربندرود بخش 
مركزی شهرس��تان اس��دآباد منتزع و 
به دهستان پيرسليمان بخش مركزی 
همان شهرس��تان الحاق می شود.بر 
اس��اس اين مصوبه، بخش پيرسلمان 
به مركزيت روس��تای آجين از تركيب 
دهس��تانهای كلياي��ی و پيرس��ليمان 
در تابعيت شهرس��تان اس��دآباد ايجاد 
و تأس��يس م��ی ش��ود.اين مصوبه از 
س��وی پروي��ز داودی، مع��اون اول 
رييس جمهور، به دستگاههای اجرايی 

ذی ربط ابالغ شده است.

 معاون عمراني وزير كشور اعالم كرد : هم اكنون79 هزار 
و 990 پروژه عمرانی كوچک و بزرگ در سراس��ر كش��ور در 

قالب 22 هزار و 50 طرح عمراني در حال اجراست. 
به گزارش روابط عمومی  سازمان شهرداريها و دهياريهای 

كش��ور، مهن��دس نيك��زاد ك��ه در جمع 
خبرنگاران رس��انه ها س��خن می گفت ، 
افزود: دولت 21هزار و 900 ميليارد تومان 
اعتبار براي اجراي اين طرحها و پروژه های 

عمراني اختصاص داده است . 
وي تصري��ح ك��رد: معاون��ت عمراني 
وزارت كش��ور از طري��ق معاون��ت ه��اي 
عمراني اس��تانداريهای سراس��ر كشور هر 
پانزده  روز يكبار گزارشي از روند پيشرفت 
فيزيكي و ريالي اين پروژه و طرحها را در 

يافت مي كند. 
وي همچني��ن از اختص��اص اعتب��اری 
معادل 12/2 ميلي��ارد تومان براي تكميل 
ساختمان استانداري هشت استان خبر داد.

مهندس نيكزاد افزود: 40 ميليارد تومان اعتبار نيز به پروزه های 
عمرانی  ويژه بازس��ازي مناطق زلزله زده چهار استان همدان، 

كرمانشاه، زنجان و قزوين در نظر گرفته شده است. 
وي در بخش ديگري از س��خنان خود ب��ه اجراي نهضت 
آسفالت در ش��هرهاي سراسر كشور اشاره كرد و گفت: براين 
اس��اس 600 ميليارد تومان اعتبار از محل اعتبارات س��ازمان 
ش��هرداريها و دهياريهای كشور، استانداري ها و شهرداريهاي 

باالي 20 هزار نفر جمعيت در نظر گرفته شده است. 
وی با تاكيد بر اينكه اين طرح به هيچ وجه بحثی سياسی و 
مخصوص ايام انتخابات نبود،گفت : در حال حاضر استانداريها 
را موظف كرديم كه گزارش پيش��رت كار نهضت آس��فالت را 
به طور هفتگی برای ما ارس��ال كنند و 
تاكنون در دو اس��تان قم و چهار محال 
و بختي��اری 75 درصد كار انجام ش��ده 

است .
معاون عمرانی وزير كش��ور همچنين 
گفت : با نظر مثبت رئيس جمهورمحترم 
و توجه وزير محت��رم نفت يارانه قيری 
معادل 180 ميليارد تومان به شهرداريها 
پرداخت ش��ده و بر اساس برنامه ريزی 
های به عمل آمده 60 ميليون مترمربع 
آس��فالت در معابر و خيابنها ريخته می  

شود .
و  ش��هرداريها  س��ازمان  رئي��س 
آغاز  به  دهياريهای كش��ور همچني��ن 
طرح توس��عه فضای سبز حاش��يه شهرها  اشاره كرد و گفت 
:با اجراي اين طرح 20 هزار هكتار فضاي س��بز در حاش��يه 
شهرها  ايجاد می شود .وی افزود : براي اين مهم همكاري 
خوبي با وزارت جهاد كش��اورزي ص��ورت گرفته كه در اين 
اراضي به صورت پرداخت 40 درصد س��هم جهاد، 40 درصد 
سهم سازمان و 20 درصد هزينه سهم شهرداريها نهال مثمر 

و غير مثمر كاشته شود. 

معاون وزیر کشور: 79 هزار پروژه عمراني در کشور در حال اجراست  

موافقت دولت با 3 تغییر در تقسیمات کشوری استان همدان  

اخبار سازمان
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 رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور گفت: از سال 84 
و همزمان با شروع به كار دولت نهم تاپايان سال87 تعداد 12 هزار 
دس��تگاه اتوبوس از شركتهاي س��ازنده داخلي خريداري و تحويل 

سازمانهاي اتوبوسراني 93 شهر كشور شده است . 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان 
مهندس  كش��ور،  ودهياريهای  ش��هرداريها 
علي نيكزاد در حاش��يه مراسم تحويل 750 
دس��تگاه اتوبوس ،ميني بوس و كاميون به 
اين سازمان در ش��ركت ايران خودرو ديزل 
در جم��ع خبرن��گاران س��خن م��ی گفت ، 
افزود:در حال حاضر 24هزارو 200 دس��تگاه 
اتوبوس در سازمانهاي اتوبوسراني 93 شهر 
كش��ور فعاليت مي كنن��د كه 50 درصد اين 
اتوبوس��ها توس��ط دولت نهم در اختيار آنها 

قرار گرفته است . 
وي تصري��ح كرد: دول��ت 82/5 درصد از 
قيمت هر دس��تگاه اتوبوس درون ش��هري 
را ب��ه ص��ورت ياران��ه پرداخت م��ي كند و 
ش��هرداريها تنها 17/5 درص��د از قيمت هر 

دس��تگاه اتوبوس را م��ي پردازند . به گفته نيك��زاد دولت با هدف 
تس��ريع در ارايه خدمات عمومي به مردم بابت خريد هر دس��تگاه 
ميني بوس و تحويل آن به شهرداريها 65 درصد يارانه مي پردازد 

.
وي بااش��اره يه اينكه هش��ت ش��ركت خودروس��ازي براي 
س��اخت خودروه��اي س��نگين حم��ل و نقل درون ش��هري و 
خدمات��ي باوزارت كش��ور قرارداد همكاري دارند،گفت:ش��ركت 
اي��ران خودرو ديزل به عنوان بزرگترين ش��ركت طرف قرار داد 
وزارت كش��ور در سه س��ال 84 تا 87 چهار هزارو 400 دستگاه 

اتوبوس تحويل داده اس��ت . 
وي خاطر نشان كرد : امروز و در قالب بخش ديگري از تعهدات 
اين شركت 750 دس��تگاه خودرو شامل 140 دستگاه اتوبوس گاز 
سوز ،260 دستگاه اتوبوس ديزلي ،150 دستگاه ميني بوس و 200 
دستگاه كاميون حمل زباله و تانكر تحويل سازمان شهرداريها شده 
اس��ت . وي گفت :اين خوروها براساس سهميه در نظر گرفته شده 
در بين ش��هرداريهاي كشور توزيع مي شود و با توجه به نياز شهر 
ته��ران بخش عمده اي از اتوبوس هاي گاز س��وز پس از پرداخت 
17/5 درصدي ش��هرداري تهران در اختيار س��ازمان اتوبوس��راني 

تهران قرار مي گيرد .
 نيك��زاد افزود: 7 هزار و 776 دس��تگاه اتوبوس نيز در تهران 
وجود دارد كه 4 هزار دس��تگاه از آن در طول فعاليت دولت نهم 
در اختيار ش��هرداري تهران قرار گرفته اس��ت. وي اظهار داشت: 
مطابق ط��رح جامع حمل و نقل ترافيک تهران در س��ال 1388 
هزار دس��تگاه اتوبوس به ش��هرداري تهران تحويل داده مي شود 
كه 252 دس��تگاه آن در س��ه ماهه اول س��ال تحويل شهرداري 
تهران شده و 250 دستگاه ديگر نيز براي سه ماهه دوم در اختيار 
شهرداري تهران قرار مي گيرد كه بخشي از اتوبوس هاي تحويلي 
امروز از س��وي ايران خودرو ديزل به شهرداري تهران اختصاص 

مي يابد.رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي همچنين كشور 
گف��ت: دولت در س��ال 1388 دو ه��زار و 320 ميلي��ارد تومان به 

شهرداري هاي كشور در قانون بودجه كمک می كند. 
وي اف��زود: 750 ميليارد تومان براي 10 ش��هر كش��ور در باب 
توسعه قطار ش��هري پرداخت شده و 264 
ميليارد تومان براي توس��عه ناوگان حمل و 
نقل عمومي، بهبود عبور و مرور و پرداخت 
قس��متي از ياران��ه بلي��ت قطار ش��هري و 
اتوبوس��راني در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت. 
وي ادام��ه داد: ه��زار و 50 ميليارد تومان 
بابت يارانه س��وخت و 270 ميليارد تومان 
براي دومين س��ال تحت عن��وان مطالبات 
شهرداري ها از دستگاه هاي دولتي پرداخت 
مي شود.وي در پاسخ به سوالي در رابطه با 
نوس��ازي ناوگان ميني بوسراني نيز توضيح 
داد: 264 ميليارد تومان براي توسعه ناوگان 
اتوبوس��راني و ميني بوس��راني در سال 88 
پيش بيني شده است و بايد سه هزار و 688 
دستگاه اتوبوس و يک هزار و 550 دستگاه 

ميني بوس را تحويل بدهيم .
 مع��اون عمراني وزير كش��ور در پاس��خ به س��والي در رابطه با 
برنامه سازمان ش��هرداري ها در راستاي به كارگيري اتوبوس هاي 
از كارافتاده و متوقف ش��ده س��ازمان هاي اتوبوسراني در شهرهاي 
مختلف و نيز مشكالت ايس��تگاه هاي CNG براي اتوبوس هاي 
گازس��وز، پاس��خ داد: بيش از نيمي از اتوبوس ه��اي فعلي فعال در 
ن��اوگان اتوبوس��راني كل كش��ور از ابتداي دولت نهم در ش��بكه 
اتوبوس��راني وارد ش��ده و عم��ري كمتر از چهار س��ال دارد، اما با 
همكاري اتحاديه سازمان هاي اتوبوسراني سراسر كشور و سازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كش��ور، هماهنگي هايي به عمل آمد 
ت��ا بيش از دو هزار دس��تگاه اتوبوس كه متوق��ف مانده و عمري 
كمتر از ش��ش سال را دارند را تعمير و بازسازي كرده و به ناوگان 

بازگردانيم .
 وي تاكيد كرد: براي بازس��ازي اين دو هزار دس��تگاه اتوبوس 
همراه با تست كپسول گاز، 15 ميليارد تومان اعتبار توسط سازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور پيش بيني شده است و چنانچه 
اين دو هزار دس��تگاه را در كنار س��ه هزار و 688 دستگاه اتوبوس 
تعهد سال 88 تحويل بدهيم، بيش از پنج هزار دستگاه اتوبوس به 

ناوگان حمل و نقل عمومي اضافه خواهد شد .
 نيكزاد همچنين در مورد اش��كاالت به وجود آمده در جايگاه هاي 
CNG و تاخيرهاي طوالني مدت براي سوخت گيري اتوبوس هاي 
گازس��وز، اذعان كرد: در جلس��ه اخير هيات نمايندگان ويژه رياس��ت 
 CNG جمه��وري موضوع، برخي ايرادات احتمال��ي در جايگاه هاي
مطرح و وزارت نفت مكلف به رفع اش��كاالت ش��د . وي از شهرداري 
تهران و اتوبوس��راني اين مجموعه به دليل فعالي��ت با اتوبوس هاي 
گازسوز تشكر كرد و گفت: شهر تهران يكي از كالن شهرهايي است 
كه اتوبوس هاي ديزلي و گازسوز را با هم دريافت مي كند، در حالي كه 
بسياري از شهرهاي ديگر تنها اتوبوس هاي ديزلي دريافت مي كنند . 

12هزار دستگاه اتوبوس در دولت نهم به شهرداري ها تحویل شده است
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بر اس��اس مصوبه دولت، دو شهرس��تان رابر به مركزيت شهر 
رابر از توابع اس��تان كرمان و شهرس��تان بهاباد به مركزيت شهر 
بهاباد از توابع استان يزد ايجاد شد.به گزارش روابط عموميسازمان 
شهرداريها و دهياريهای كشور به نقل از پايگاه اطالع رسانی دولت، 
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور، بخش هنزا به مركزيت 
روستای هنزا شامل دهستانهای هنزا و جواران در تابعيت شهرستان 
بافت ايجاد و تأس��يس می ش��ود.بر اين اساس،شهرستان رابر به 

مركزيت شهر رابر از تركيب بخشهای مركزی 
به مركزيت ش��هر رابر مشتمل بر دهستانهای 
رابر و سيه بنوئيه و بخش هنزا در تابعيت استان 
كرمان ايجاد و تأس��يس می ش��ود.بر اس��اس 
مصوبه دولت، دهستان دشتی اسماعيل خانی 
به مركزيت روستای دشتی اسماعيل خانی از 
توابع استان بوشهر از تركيب روستاها، مزارع 
و مكانهای بصری، چم تنگ، تأسيسات گاز، 
بنارسليمانی، بنه محمدعبداله خميسی، پمپاژ 
چم تنگ � مكابری � قلعه سوخته � كره بند � 

زردكی سفلی � احشام شمالی احشام شيخی � هفت جوش � سه 
كنار � دره دون در تابعيت بخش شبانكاره شهرستان دشتستان 
ايجاد و تأس��يس می ش��ود.بر اين اس��اس، بخش آبپخش به 
مركزيت شهر آبپخش مشتمل بر دهستانهای درواهی و دشتی 

اس��ماعيل خانی در تابعيت شهرستان دشتستان ايجاد و تأسيس 
می شود.هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور با انتزاع سی و 
پنج )35( روستا، مزرعه و مكان شامل بشگان، خوسف، دشتخان، 
اس��پی دران، رضوان، عزيزآباد، حس��ين آباد، ده ب��اال، محمدآباد، 
علی آب��اد، لطف آباد، ده احمدی، جنت آباد، بنزش��گون، ده ملک، 
خرمات��و، مورو، كبو، چناروئيه، چرميز، بيدو، خرم آباد، ترشی ش��و، 
جوزوپايين، زيدآباد، جوزو باال، منصوريه، اكبرآباد، بيدون پنج، ده 
لردو، بهجت آباد، بنه بيد، بركان و معدن سرب 
چاه بنيز از دهس��تان سبزدشت بخش مركزی 
شهرستان بافق و الحاق آنها به دهستان اسفيچ 
بخش بهاباد همان شهرس��تان در اس��تان يزد 
موافقت كرد.بر اساس اين مصوبه، بخش اسفيچ 
به مركزيت روستای اسفيچ شامل دهستانهای 
بنس��تان و اس��فيچ در تابعيت شهرستان بافق 
ايجاد و تأس��يس می ش��ود.بر اس��اس مصوبه 
هيئت وزيران ، شهرس��تان بهاباد به مركزيت 
ش��هر بهاب��اد از تركيب بخش��های مركزی به 
مركزيت شهر بهاباد مشتمل بر دهستان جلگه و بخش اسفيچ در 
تابعيت استان يزد ايجاد و تأسيس می شود.اين مصوبه در تاريخ 
18 م��رداد ماه 1388 از س��وی رييس جمهور به دس��تگاههای 

اجرايی ذی ربط ابالغ شده است. 

دو شهرستان جدید به نقشه تقسیمات کشوری اضافه شد  

شورای عالی حفاظت محيط زيست استانداردهای هوای پاک 
برای سال های 88، 89 و 90 و حداكثر تعداد مجاز تكرارشوندگی 

هر آالينده را تعيين كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دولت، شورای عالی حفاظت 
محيط زيس��ت در جلس��ه م��ورخ 1388/5/11 كميس��يون امور 
زيربنايی، صنعت و محيط زيست، بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت و به اس��تناد بند » الف« ماده )62( قانون برنامه 
چهارم توس��عه، استانداردهای هوای پاک برای سال های 1388، 
1389 و 1390 را تعيين كرد.بر اس��اس اين مصوبه، ميزان مقدار 
مجاز آالينده منوكس��يد كربن برای سال 1388 برابر با 10هزار 
ميكروگرم بر مترمكعب و Ppm 9 برای مدت حداكثر 8ساعته 
و 40ه��زار ميكروگرم ب��ر مترمكع��ب و Ppm 35 برای مدت 
حداكثر يک س��اعته تعيين شد. اين استاندارد برای سال های 89 

و 90 نيز همان ارقام امسال است.
ميزان اس��تاندارد آالينده دی اكسيد گوگرد برای سال 1388 
س��اليانه 80 ميكروگرم بر مترمكع��ب و Ppm 0/03 و حداكثر 
24س��اعته 365 ميكروگرم بر مترمكعب و Ppm 0/14 تعيين 
شده اس��ت كه در س��ال 1389 بايد به ترتيب ساليانه و حداكثر 
24ساعته به 50 و 250 ميكروگرم بر مترمكعب و در سال 1390 

به ترتيب به 20 و 100 ميكروگرم بر مترمكعب كاهش يابد.

مقادير مجاز آاليندگی دی اكس��يد نيتروژن برای سال 1388 
ساليانه 100 ميكروگرم بر مترمكعب و Ppm 0/05 تعيين شده 
كه در س��ال های 89 و 90 بايد به ترتيب به 60 و 40 ميكروگرم 

بر مترمكعب و 0/031 و Ppm 0/021 كاهش يابد. 
اس��تاندارد ذرات معل��ق )PM 10( در س��ال 1388 در زمان 
حداكثر 24س��اعته، 150 ميكروگرم بر مترمكعب تعيين شده كه 
در س��ال های 89 و 90 بايد به ترتيب به 90 و 50 ميكروگرم بر 

مترمكعب كاهش پيدا كند.
اس��تاندارد ذرات معلق )PM 2,5( هم كه برای سال 1388 
در زمان حداكثر 24س��اعته 150 ميكروگرم بر مترمكعب تعيين 
شده بايد طی 2 سال آينده به 30 و 25 ميكروگرم بر مترمكعب 
كاهش پيدا كند. الزم به ذكر است در سال 1388 معيار سنجش 
پارامت��ر ذرات معلق و به مي��زان 150 ميكروگرم بر متر مكعب 
مورد عمل بوده و تفكيكی بر روی قطر ذرات در اين معيار لحاظ 

نگرديده است و از سال 1390 اين پارامترها اضافه شده است.
برای اس��تاندارد س��رب، بنزن و بنزوآلفاپيرن در سال 1388 
مقادير مجاز در نظر گرفته نش��ده اس��ت. برای سال های 1389 
و 1390 اس��تاندارد آالين��ده س��رب س��اليانه 0/5ميكروگرم بر 
مترمكعب و در م��ورد بنزن س��اليانه 5 ميكروگرم بر مترمكعب 

تعيين شده است.

 استانداردهای هوای پاک برای سال های 88، 89 و 90 تعیین شد  
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رئيس جمهور قانونی را ابالغ كرد كه بر اس��اس آن قطع هر 
ن��وع درخت و يا نابود كرد آن به هر طريق در محدوده و حريم 
ش��هرها بدون اجازه شهرداری  و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع 

شده است.
روابط عمومی  گزارش  به 
و  ش��هرداريها  س��ازمان 
دهياريهای كش��ور به نقل از 
پايگاه اطالع رسانی دولت ، 
قان��ون اصالح اليحه قانونی 
حف��ظ و گس��ترش فض��ای 
مص��وب  ش��هرها  در  س��بز 
1359 شورای انقالب كه در 
جلس��ه علنی مجلس شورای 
اسالمی تصويب و مواد )1( و 
)4( آن كه مورد ايراد شورای 
نگهب��ان قرار گرفت��ه بود با 
مجمع  س��وی  از  اصالحاتی 

تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده 
شد و اين قانون از سوی رئيس جمهور برای اجرا ابالغ شد.

بر اين اس��اس ، به منظور حفظ و گس��ترش فضای س��بز و 
جلوگي��ری از قط��ع بی رويه درختان، قطع ه��ر نوع درخت و يا 
نابود كرد آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراهها، پاركها، 
بوس��تانها، باغات و نيز محل هايی كه به تش��خيص ش��ورای 
اسالمی ش��هر، باغ شناخته ش��وند در محدوده و حريم شهرها 
بدون اجازه ش��هرداری  و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است و 
ضواب��ط و چگونگی اجرا اين ماده در چارچوب ايين نامه مربوط 
با رعايت ش��رايط متنوع مناطق مختلف كش��ور توسط وزارت 
كشور با هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی، سازمان محيط 
زيس��ت، وزارت جهاد كشاورزی و ش��هرداری تهران تهيه و به 

تصويب شورای عالی استانها می رسد.
بر اساس اين قانون، اصالح و واكاری باغات در حريم شهرها 
به شكل جزئی و يا كلی مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط 

مصوب وزارت كشاورزی انجام می شود.
همچنين مصوبات ش��ورای عالی اس��تانها جه��ت تطبيق با 
قواني��ن و رعايت اصل يكصد و س��ی و هش��تم )138( قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ايران به اطالع رئيس مجلس شورای 
اس��المی خواهد رس��يد تا در 
صورتی كه برخ��الف قوانين 
بود، با ذكر دليل برای تجديد 
نظر و اصالح به شورای عالی 

استانها ارسال می شود.
بر اي��ن اس��اس ، تفكيک 
اراضی مش��جر و باغات فقط 
براس��اس ضواب��ط م��اده )1( 
اي��ن قانون و با رعايت س��اير 
مق��ررات شهرس��ازی و درج 
عن��وان باغ در اس��ناد صادره 
مجاز اس��ت ولی قطع درخت 
در هر محل و با هر مس��احت 

بدون كسب اجازه وفق مقررات اين قانون ممنوع است.
همچنين مالكين باغات و محلهايی كه به صورت ش��ناخته 
می ش��وند مكلفند به ازاء درختهايی كه اجازه قطع آنها از سوی 
ش��هرداری صادر می ش��ود به تعداد مع��ادل دو برابر محيط بن 
درختان قطع ش��ده در همان محل و يا هر محلی كه شهرداری 
تعيين خواه��د كرد درخت با محيط بن حداقل 10 س��انتی متر 
بر طبق ضوابط و دس��تورالعمل های موجود در فصل مناس��ب 

غرس نمايند.
بر اساس اين قانون، هر كس درختان حريم شهرها را عالما و 
عامدا و برخالف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را 
فراهم آورد، عالوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای 
نقدی از يک ميليون ريال تا ده ميليون ريال برای قطع هر درخت 
و در صورتی كه قطع درخت بيش از س��ی اصله باش��د به حبس 
تعزيری از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.بر اين اساس 

همه مقررات و مفا قانونی مغاير با اين قانون لغو می شود. 

قانون ممنوعیت قطع درختان در محدوده و حریم شهرها از سوي رئیس جمهور ابالغ شد  

بر اساس مصوبه شورای عالی حفاظت محيط زيست، حداكثر 
تع��داد مجاز تكرارش��وندگی هر آالينده در يک س��ال نيز تعيين 
شد. بر اين اس��اس، حداكثر تعداد مجاز تكرار آالينده دی اكسيد 
گوگرد با ميانگين سنجش 10 دقيقه ای و استاندارد كيفيت هوای 
500 ميكروگرم بر مترمكعب، 24 بار در طول سال تعيين شد. از 
س��وی ديگر، حداكثر تعداد مجاز تكرار آالينده دی اكسيد گوگرد 
با ميانگين س��نجش 24س��اعته و اس��تاندارد كيفيت هوای 50 

ميكروگرم بر مترمكعب، 3 بار در طول سال تعيين شد. 
حداكثر تعداد مجاز تكرار آالينده دی اكسيد نيتروژن با ميانگين 

سنجش يک ساعته و استاندارد كيفيت هوای 200 ميكروگرم بر 
مترمكعب، 18 بار در طول س��ال تعيين شد. حداكثر تعداد مجاز 
تكرار آالينده ذرات معلق PM 10 با ميانگين سنجش 24ساعته 
و اس��تاندارد كيفيت هوای 50 ميكروگرم بر مترمكعب، 7 بار در 

طول سال تعيين شد. 
حداكث��ر تع��داد مجاز تك��رار آالينده ازنبا ميانگين س��نجش 
8ساعته و استاندارد كيفيت هوای 100 ميكروگرم بر مترمكعب، 

20 بار در طول سال تعيين شد. 
اين مصوبه توسط رئيس جمهور جهت اجرا ابالغ شده است.

 حداکثر تعداد مجاز تکرارشوندگی هر آالینده
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دوره آموزشی مدیران حوزه های فنی و عمرانی شهرداریها در تبریز آغاز شد

دوره آموزشی مديران حوزه های فنی و عمرانی شهرداری 
های كشور از سوی س��ازمان شهرداريها و دهياريهای كشور 

در تبريز آغاز شد .
اي��ن دوره آموزش��ی دو روزه ب��ه م��دت 16 س��اعت و 
مطاب��ق نظ��ام جامع آموزش كاركنان ش��هرداريها توس��ط 
معاونت آموزش��ی پژوهش��كده مديريت شهری و روستايی 
ب��ا هم��كاری دفت��ر عمران و توس��عه ش��هری س��ازمان 
ش��هرداری ها و دهياری های كش��ور و دفتر امور ش��هری 
اس��تانداری آذربايجان شرقی در شهر تبريز با حضور يكصد 

نفر برگزار می ش��ود .
 در اين دوره آموزش��ی موضوعات ض��رورت توجه به زير 
ساخت های ش��هری باالخص مطالعه و اجرای سيستم جامع 
جمع آوری و هدايت آب های س��طحی،   ضرورت ارتقاء نظام 
مديريت پروژه در ش��هرداری های كش��ور و آس��فالت )توليد، 
حم��ل، پخش، اجرا ( و ترمي��م و نگهداری آن برای حاضران 

ارائه می شود . 

ضرورت احيای مديريت تعمير و نگهداری ابنيه و تاسيسات 
ش��هری،  تكنولوژی ه��ای نوين اجرای آس��فالت و الگوهای 
موف��ق آن در ايران و   تكنولوژی بتن و ضرورت ارتقاء كيفی 
محصوالت بتنی در عمران ش��هری از ديگر موضوعاتی است 

كه در اين دوره ارائه می شود . 

در پاي��ان همايش علمي كاربردي سيس��تمهاي حمل و 
نقل هوش��مند )ITS( مش��هد به عنوان ش��هر پايلوت در 
موضوع اجراي سيس��تم هاي حمل و نقل عمومی شهری 

هوش��مند انتخاب ش��د. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی س��ازمان ش��هرداريها و 
دهياريهای كش��ور ، اين انتخاب در دومين روز از همايش 
علمي ، كاربردي سيستم هاي هوشمند حمل و نقل كشور 
در مش��هد پس از ارائه توانمندي هاي شهرهاي اصفهان، 
تبريز، تهران، ش��يراز، كرج و مش��هد و جمع بندي و ارايه 
برنامه نهايي هوشمندس��ازي ناوگان، از س��وي ش��وراي 
ITS كش��ور انجام ش��د. طي اين همايش شش كالنشهر 
اصفه��ان، تبريز، تهران، ش��يراز، كرج و مش��هد تجربيات 
خ��ود را در ح��وزه حمل و نقل ارايه كردند. دبير ش��وراي 
عالي ترافيک شهرهاي كشور در مراس��م پاياني نخستين 
هماي��ش علم��ي – كاربردي سيس��تم ه��اي حمل و نقل 
هوش��مند با اش��اره به ارائه تجربيات كالنش��هرهاي فعال 
در حوزه سيس��تم ه��اي حمل و نقل هوش��مند گفت : در 
اين همايش عالوه بر شناس��ايي پتانس��يل ها و توانمندي 
هاي مش��اورين و مجري��ان در حوزه ITS ، زمينه ارتباط 
مي��ان صنعت و دانش��گاه نيز به نوعي فراهم ش��د. لطفي 
زاده اف��زود : از جمل��ه حوزه هاي اصل��ي ارزيابي اجراي 
س��امانه هاي حمل و نقل هوشمند در اين شش كالنشهر 
كاندي��داي انتخاب به عنوان پايلوت در موضوع سيس��تم 
ه��اي حم��ل و نقل هوش��مند، مركز مديري��ت، نظارت و 
يكپارچ��ه س��ازي س��امانه ها و زي��ر س��اخت ارتباطي و 

مخابراتي است. وی ، س��امانه هاي مديريت حمل و نقل 
عمومي پيش��رفته، سامانه اطالع رساني پيشرفته و اجراي 
س��اير سامانه هاي ITS را از ديگر شاخص هاي ارزيابي 
كالنش��هرهاي فعال در حوزه ITS عن��وان كرد. به گفته 
وي ، پ��س از جم��ع بندي نظرات هيات داوران متش��كل 
از هفت متخصص و مس��وول كش��وري در حوزه سيستم 
هاي حمل و نقل هوش��مند، مش��هد با توجه به توانايي ها 
و زير ساخت هاي ارتباطي و س��ابقه تحقيقاتي و پتانسيل 
علمي و دانش��گاهي به عنوان پايلوت در موضوع سيس��تم 
ه��اي حمل و نقل هوش��مند معرفي ش��د. در اين جلس��ه 
مقرر ش��د دبيرخانه سمينار ITS در شوراي عالي ترافيک 
ته��ران تش��كيل و با اولويت ش��هرهاي مش��هد، ش��يراز، 
تبري��ز و اصفه��ان از اجرا و توس��عه سيس��تم هاي حمل 
و نق��ل هوش��مند حمايت مالي صورت گي��رد. لطفي زاده 
با اش��اره به ويژگي هاي كارت ش��هروندي الكترونيک و 
ثبت اطالع��ات عملكرد اتوبوس ها و اطالعات مربوط به 
جابجايي مس��افران ابراز اميدواري با اجراي سيستم هاي 
حمل و نقل هوش��مند در مشهد در آينده اي نزديک شاهد 
حمل و نقل و ترافيک روان در اين ش��هر باشيم. شهردار 
مش��هد نيز در اين مراس��م ضمن ابراز خرسندي نسبت به 
انتخاب مشهد به عنوان ش��هر پايلوت در موضوع سيستم 
ه��اي حمل و نقل هوش��مند گفت: آثار اين اتفاق مهم در 
حمل و نقل منحصر نخواهد ماند و با توجه به گس��تردگي 
ح��وزه حمل و نقل موض��وع الكترونيكي كردن فعاليت ها 

به س��رعت در مش��هد تس��ري يابد. 

مشهد به عنوان شهر پایلوت دراجراي سیستمهاي حمل ونقل عمومی شهری هوشمند انتخاب شد  
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 تشکیل کارگروه های استاني ستاد کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماري به انسان در 13 استان  

تاکید سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بر اجرای دستورالعمل  سرویس  مدارس

فرم های اولیه سهام عدالت مشمولین شهرداری ها آماده توزیع است

  مدي��ركل دفت��ر هماهنگ��ی خدمات ش��هری س��ازمان 
ش��هرداريها و دهياريهای كش��ور گفت:كارگروههای استاني 
س��تاد مركزي كنترل جمعيت حيوانات ناقل بيماري به انسان 

در 13 استان تشكيل شده است .
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداريها و دهياريهای 
كش��ور مهندس مس��عود احمدی كه به مناسبت هفته اطالع 
رس��انی بيماريهای ناقل بين حيوان و انسان سخن می گفت 
،اظهار داش��ت:يكي از مشكالت مهم بهداشتي واجتماعي در 
بس��ياري از شهرها و روس��تاهاي كشور وجود سگهاي ولگرد 
مي باش��د. اگرچه سگ از دوس��تان قديم بشر محسوب شده 
و بي��ش از هزاران س��ال از اهلي ش��دن اين حي��وان و نقش 
مفيد آن در زندگي بش��ر مي گذرد،  ولي با ش��ناخت برخي از 
بيماريه��اي قابل انتق��ال بين حيوان و انس��ان و به مخاطره 
افتادن س��المت انس��انها، امروز در هيچ نقطه اي حضور آزاد 
س��گهاي بدون صاحب در خيابانها امر پذيرفته  شده اي نيست 
و الزم اس��ت  اقدامات اساسي درخصوص كنترل اصولي اين 
حيوان��ات ب��ه عمل آي��د.وی در ادامه گفت : در اين راس��تا و 
براس��اس مفاد بند 15 ماده 55 قانون شهرداري كه جلوگيري 
از ش��يوع امراض ساريه انس��اني و حيواني و ...، و جمع آوري 
حيوانات بالصاحب و دفع حيوانات مريض، مزاحم و ولگرد را 
وظايف ش��هرداري دانسته است و اس��تناد به بند 31 ماده 10 
اساسنامه، تشكيالت و س��ازمان دهياريها مصوبه 80/11/21 

دستورالعمل كنترل جمعيت س��گهاي ولگرد با هدف اجرايي 
نمودن مفاد اين ماده قانوني و رفع مش��كالت شهرداري ها و 
دهياريهاي كش��ور در زمينه كنترل جمعيت سگ هاي ولگرد 
و همچنين تامين س��المت و آس��ايش ش��هروندان  توس��ط 
س��ازمان ش��هرداريها و دهياريهاي كش��ور و در قالب س��تاد 
مرك��زي كنترل جمعي��ت حيوانات ناقل بيماري به انس��ان و 
با همكاري و تاييد س��اير اعضاء تدوين ش��ده اس��ت.احمدی 
افزود : در اين دس��تورالعمل بر روش زنده گيري براي كنترل 
جمعيت س��گهاي ولگرد تاكيد شده اس��ت زيرا اين روش به 
داليل رعايت استانداردهاي بهداشتي ، ممنوعيت در استفاده 
از س��الح گرم تا پايان س��ال 88 ) به علت خطرات ناش��ي از 
اس��تفاده از س��الح گرم ( ، جايگزين نمودن سالح بيهوشي ، 
حفظ سالمت رواني شهروندان و رعايت هرچه بيشتر موازين 
اس��المي در خص��وص رعايت حقوق حيوانات مناس��ب ترين 
روش ب��ا امكانات موجود مي باش��د . مديركل دفتر هماهنگی 
خدمات شهری سازمان شهرداريها و دهياريهای كشور  افزود 
: پس از ابالغ دستورالعمل مذكور به استانداريها و شهرداريها 
؛  اس��تانداريها و شهرداريها اقدام به تشكيل كارگروه استاني و 
شهرستان نموده اند كه اين كارگروه تا به حال در استان هاي 
ايالم ، چهارمحال و بختياري، خوزس��تان ، خراسان رضوي ، 
زنجان،سمنان ، فارس، كردستان، كرمان، كرمانشاه، گلستان، 

گيالن و مركزي تشكيل شده است. 

مدي��ر كل حمل و نقل و ترافيک س��ازمان ش��هرداريها و 
دهياري هاي كش��ور بر اجرای مفاد دس��تورالعمل  س��رويس  
مدارس كه به تازگی از س��وی وزير كشور ابالغ شده از سوی 
دست اندركاران بخش حمل و نقل شهری شهرداری ها تاكيد 
كرد .مهندس عباس��ی ضم��ن بيان مطلب فوق با اش��اره به 

نظر وزير كش��ور در مورد اهميت رعاي��ت امنيتي و اجتماعي 
س��رويس هاي مدارس به ويژه در كالن ش��هرها اظهار كرد : 
حداقل 30 درصد ناوگان تاكس��يراني به شكل ناوگان درحال 
تردد در ش��هرها هستند و با شناسايي و بكارگيري اين ناوگان 

مشكل سرويس مدارس نيز حل خواهد شد. 

مدي��ر كل دفت��ر تش��كيالت و نيروی انس��انی س��ازمان 
ش��هرداريها و دهياريهای كش��ور اعالم كرد كه فرمهای ثبت 
نام اوليه مش��مولين شهرداريها برای دريافت سهام عدالت در 
دبيرخانه های س��تاد استانی توزيع س��هام عدالت آماده توزيع 

است .
در نامه محس��ن كوش��ش تبار به مدي��ران كل دفاتر امور 
ش��هری اس��تانداريها آم��ده اس��ت :"ب��ا عنايت ب��ه موافقت 
رياس��ت محترم جمهور با تخصيص س��هام عدالت به پرسنل 
ش��هرداريهای كشور به اطالع می رس��اند با هماهنگی های 

انجام ش��ده با دبيرخانه س��تاد مركزی توزيع س��هام عدالت ، 
فرمهای ثبت نام اوليه مش��مولين در دبيرخانه س��تاد استانی 
توزيع سهام عدالت مستقر در سازمان امور اقتصادی و دارائی 
اس��تان آماده توزيع بين ش��هرداريها می باش��د . لطفا دستور 
فرمائيد نماينده آن دفتر جهت هماهنگی ها و راهنمائی های 

الزم به دبيرخانه مذكور مراجعه نمايد ."
استانها در صورت آگاهی از اطالعات بيشتر و برطرف شدن 
نقائص احتمالی  می توانند با دفتر تشكيالت و نيروی انسانی 

سازمان شهرداريها و دهياريهای كشور تماس بگيرند . 
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پارکينگ طبقاتی در شهر بوشهر 

معاون برنامه ريزی، اداری و مالی ش��هرداری بوش��هر گفت: يكی از برنامه های شهرداری جهت برون رفت از مشكالت مركز 
شهر بوشهر ايجاد پاركينگ در اين شهر می باشد.

مهدی اعتمادی، معاون برنامه ريزی، اداری و مالی ش��هرداری بوش��هر با بيان اين كه احداث اين پاركينگ با مشاركت بخش 
خصوصی صورت می گيرد مساحت آن را حدود 3 هزار متر مربع عنوان كرد.

وی با اش��اره به پرداخت قس��ط اول اين زمين توسط شهرداری اظهار داشت: پس از پرداخت مابقی اقساط از جانب شهرداری 
و تملک نهايی، اين زمين به پاركينگ طبقاتی تبديل خواهد شد.

کرمانشاه

تعداد 100 دس��تگاه اتوبوس كولردار با اعتباري بالغ بر 90 ميليارد ريال كه از مصوبات س��فر رياس��ت جمهور و هيئت دولت به 
استان كرمانشاه بود به ناوگان حمل و نقل شهري اضافه شد. قرار است اين تعداد اتوبوس بعد از طي مراحل قانوني ظرف حداكثر 

يكماه آينده به بخش خصوصي واگذار شود.

ايالم

كارموزائيک فرش معابر ايالم با س��رعت دو چندان در حال انجام اس��ت.رئيس اداره روابط عمومی ش��هرداری بابيان 
اين مطلب گفت : هم اكنون در راس��تای زيباس��ازی معابر و پياده روهای ش��هر- كار لكه گيری موزائيک فرش معابر به 

وس��يله س��ه اكيپ در حال انجام اس��ت.
آقای محمودی گفت: در سه ماهه اول امسال بيش از 6300 متر مربع از معابر شهر ايالم موزائيک فرش شده است.

شاهين شهر

با تصويب شورای عالی هماهنگی ترافيک شهرهای كشور قطاربرقي شاهين شهر به اصفهان به طول 13 كيلومتر از شاهين 
شهر تا ايستگاه خورزوق اصفهان احداث می شود. 

فيک ش��هرهای كش��ور در هش��تادو دومين جلس��ه خود كه به رياس��ت مهندس  ل��ی هماهنگی ترا ش��ورای عا
ئه توضيحات  را ز ا ر ش��د، پ��س ا ين ش��ورا برگزا نی وزير كش��ور و رئيس ا مورعمرا د معاون هماهنگی ا عل��ی نيكزا

مس��ئوالن اس��تانداری اصفه��ان و ش��هرداری های اصفه��ان و شاهين ش��هر ب��ا اي��ن ط��رح موافق��ت ك��رد. 
ر برقی ش��اهين ش��هر ب��ه اصفهان  فيک ش��هرهای كش��ور، قطا بر اس��اس مصوبه ش��ورای عالی هماهنگی ترا
ز  عتب��ارات دولتي به ص��ورت رو زميني ا ز درآمدهاي ش��هري و ا 50 ا  ، 50 13 كيلومت��ر ب��ه صورت  ب��ه ط��ول 
ل��ب طرح جام��ع قطار ش��هری اصفهان  يس��تگاه خ��ورزوق ش��هر اصفه��ان تا ش��اهين ش��هر و مابقی آن در قا ا

احداث مي ش��ود.

اجرای طرح شهر در دست بچه ها در منطقه 16 تهران

با ش��روع فصل تابس��تان و با هدف افزايش انگيزه و مشاركت در كودكان و نوجوانان در امور امور شهری اجرای طرح شهر در 
دست بچه هادر منطقه 16 آغاز شده است.  

اداره آم��وزش و مش��اركت های معاون��ت امور اجتماعی و فرهنگی به منظور آش��نايی هرچه بهتر و بيش��تر كودكان با 
فعاليت ها و اقدامات حوزه ش��هرداری و مديريت ش��هری و س��ازمان های مربوطه اقدام به اجرای طرح ش��هر در دسته 

بچه ها نموده اس��ت.
در اين طرح همه روزه تعدادی از اعضای ش��هرداران خانواده و مدرس��ه به مراكز تحت پوش��ش شهرداری منطقه 16 
اعزام ش��ده و از نزديک با فضای شهرداری ها و اقدامات ش��هری آشنا ميگردند.از ابتدای شروع اين طرح تا كنون اعضا 
ش��هرداران خانواده و مدارس با حضور در ش��هرداری نواح��ی و مجموعه های تحت نظر آن با اي��ن فعاليت ها  از جمله 

س��امانه 137 آش��نا ش��ده اند.

یک شهر و یک نگاه
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اص��ول عمومی آبادانی و عمران اجتماعی ش��امل موارد زير 
اس��ت:

ش��ناخت فرهنگ جامعة مورد نظر؛
انتخاب صحيح و ژرف مجريان و دس��ت اندركاران برنامه ها؛

انتخ��اب صحي��ح مراك��ز فعالي��ت؛
جايگاهه�ای عمليات�ی؛

آغاز كار در پروژه هايی كه در كوتاه مدت متضمن نتايج قابل 
رؤيت و قابل لمس برای مردم باش��د؛

بهره مندی از مش��اوره، مش��اركت و همكاری آن دس��ته از 
م��ردم محلی كه ذاتًا حس��ابگر و برنامه ريز و يا متمايل به نظم 

در كار برای انجام امور خود هس��تند؛
عدم توقع و درخواس��ت برنامه ري��زان و مجريان برنامه ها از 
مردم برای همكاری و پرداختن به كارهايی كه نس��بت به آنها 
تردي��د و يا هراس دارند و يا با انج��ام آنها، منابع قليل آنان در 

مع��رض تهدي��د ق��رار می گي��رد؛
تمركز برنامه ها بر نحوة بهره مندی از استعدادهای اقتصادی 
و اجتماعی جامعه در ش��رايط موجود، و نه براساس برنامه های 

آرمان��ی؛ و
جهت گي��ری و تعيين هدفه��ا در قالب برنامه ه��ای جامع با 

ديدگاههای وس��يع.
به همين ترتي��ب، اص��ول تضمين كنن��دة افزاي��ش كاراي��ی 

برنامه های آبادانی و عمران اجتماعی، شامل موارد زير اس��ت:
تمام زمينه های مورد نظر برای اصالح و بهبود  بايد همزمان 

ب��ا ه��م م��ورد توج��ه ق��رار گيرن��د؛
مردم جامع��ه  بايد از ابتدای فعاليته��ای عمران اجتماعی در 
جريان برنامه ريزی قرار گرفته، در مراحل مختلف كار ش��ركت 

داده ش��وند؛
مس��ئلة مه��م در ام��ر آبادانی و عم��ران اجتماع��ی، تعالی 
اس��تانداردهای زندگی روستايی اس��ت كه اين نيز يک فرايند 

آموزش��ی اس��ت و بايد از اين ديدگاه مورد توجه قرار گيرد؛
آبادان��ی و عم��ران اجتماعی بايد از نقط��ه ای آغاز گردد كه 
افراد جامعه نيازها و روش��های حل مسائل خود را در آن سطح 

م��ورد مالحظ��ه ق��رار می دهن��د؛
آبادانی و عمران اجتماعی مس��تلزم ايجاد و اس��تحكام اين 
باور است كه افراد، گروهها و جوامع می توانند به حل مشكالت 
خود كمک كنند. اين باور زمانی تحقق می يابد كه صرف نظر از 
اوض��اع اقتصادی و اجتماعی حاكم بر محيط، خود مردم نيز به 

توانائيهای جمعی خويش اعتماد پيدا كرده باش��ند؛
آبادانی و عمران اجتماعی مس��تلزم اطالع افراد و اجتماعات 
از منابع، مؤسسات و مراكز ارائة خدمات و آگاهی آنان از نحوة 

بهره گي��ری از اين امكان��ات در درون و برون از بخش مربوط 
در جامعه اس��ت؛

يک گروه و يا يک واحد مس��ئول آبادانی و عمران اجتماعی 
ت��ازه وارد به يک جامعه، از ابتدای ش��روع ب��ه كار بايد تمايل 
خالصان��ه خود را برای همكاری و مش��اركت م��ردم محلی در 
پی ري��زی برنامه ه��ا و انجام ام��ور مربوط متجلی س��ازد، تا از 
اي��ن طريق بتواند انگيزه ه��ای خودياری و همياری را در مردم 

تحريک و اس��تمرار كارهای مقبول را به آنان واگذار نمايد؛
در كار آبادان��ی و عم��ران اجتماعی، وجود ي��ک جو تفاهم 
متقابل و پذيرش اصول م��ورد رضايت طرفين بين ياری كننده 
و ياری ش��ونده، الزم اس��ت. وجود چنين حالتی ب��ه رفت وآمد 
رانندگان وسايل نقلية موتوری در يک خيابان دوطرفه شباهت 
دارد. اگ��ر در بين رانندگان در حال رفت وآمد در درک و تفاهم 
متقاب��ل و پذيرش اصول، ترديدی به وجود آيد، كار رفت وآمد با 

مشكل مواجه شده و در عمل نظام آمدوش��د مختل می ش��ود؛
فرايند آبادانی و عمران اجتماعی، با توجه به تنوع زمينه های 
عمران��ی و تع��دد برنامه های تحولی، فقط از طريق مش��اركت 

نمايندگانی از تمام گروههای اجتماعی قابل عمل اس��ت؛
در ب��رآورد مجموع نيازها در ي��ک زمينة واحد،  بايد به مردم 
كمک كرد تا با كس��ب اطالعات و آگاهيهای اساسی بتوانند، با 
توجه به الويتها و امكان دسترس��ی به منابع، در مورد هريک از 

نيازها، به بررس��ی و داوری بپردازند؛
از آنجا كه اغلب كشورهای توسعه نيافته درحال حاضر دارای 
مؤسس��ات و واحدهای فنی، خدماتی و آموزشی در زمينه های 
متنوع و مورد لزوم برای تأمين مقاصد آبادانی و عمران اجتماعی 
خود هستند، يک س��ازمان آبادانی و عمران اجتماعی جديد در 
يک كشور  بايد از همان نهادهای موجود برای برنامه های خود 
اس��تفاده كند و به تش��كيل واحدهای فنی، خدماتی و آموزشی 
جديد برای مقاصد مش��ابه مبادرت ن��ورزد. اين امر، به ويژه در 
كش��ورهای كمتر توس��عه يافته كه با محدودي��ت منابع مواجه 

هس��تند، اهميت دارد؛
مناب��ع، امكانات و تس��هيالت اجتماع��ی، فرهنگی و اداری 
موج��ود در نهاده��ای مختلف [دولتی] می توانن��د تا حد زيادی 
برای حل مسائل آبادانی و عمران اجتماعی و حداكثر بهره گيری 
از منابع محدود، مورد اس��تفاده آموزش��ی، خدماتی و تحقيقاتی 
قرار گيرند. درواقع، اين بخش��ی از اصالت تعاون )>-- تعاون( 
و مش��اركت جمعی بين دس��ت اندركاران برنامه های توسعه در 
جري��ان آبادانی و عمران اجتماعی اس��ت. نتاي��ج اين تعاون و 
مش��اركت جمعی، خود می تواند درس آموزن��ده ای برای مردم 

مرتبط با به برنامه های مربوط باش��د؛

الفبای نشر

قسمت دوماصول مکتب آبادانی و عمران اجتماعی

باتوجه به انتشار دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، در قسمت الفبای شهر بخشی از این کتاب 
نفیس به نظر شما خوانندگان محترم خواهد رسید.
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آبادان��ی و عمران اجتماعی مس��تلزم تحول و تحول مطلوب 
نيز منتج از آموزش مس��تمر است. بنابراين، برای تأمين تفاهم 
عموم��ی پيرامون اصول و عمليات آبادان��ی و عمران اجتماعی 
بايد به حد الزم و كافی نس��بت به تهي��ه و اجرای برنامه های 

آموزش��ی به طور مس��تمر و پيوس��ته اقدام كرد؛
دول��ت می توان��د از طريق وضع س��اختارهای اداری و مالی 
قانونی به منظور اس��تقرار و اس��تمرار يک نظ��ام رهبری قوی 
محل��ی، در كار آبادان��ی و عمران اجتماع��ی، به ويژه در جوامع 

روس��تايی، اقدام نمايد؛
در تش��كيالت آبادانی و عمران اجتماع��ی، وجود يک واحد 
مستقل برنامه ريزی و هماهنگی، از قبيل كشاورزی، آموزش و 
پرورش، رفاه اجتماعی )>-- رفاه اجتماعی(، مسكن، بهداشت 
محي��ط و تأسيس��ات عمومی و مانن��د آن،  به نحوی هماهنگ، 
همس��و، متوازن، متعادل و مؤثر به جريان پيشرفت برنامه های 

آبادان��ی و عم��ران اجتماع��ی كم��ک می كن��د؛
تس��هيل جريان برنامه های عمران اجتماعی به درجة درک، 
تفاهم و حمايت مقامات و مسئوالن امور جامعه در تمام سطوح 

اين برنامه ها بس��تگی دارد؛
رش��د و گسترش عمران ملی مس��تقيمًا متأثر از بهره برداری 
موفقيت آميز از همة اش��كال ارتباطات اجتماعی با مردمی است 
كه با اين جريان مرتبط هس��تند. بنابراين، ضرورت دارد كه در 
اس��تفاده از نظامهای مفيد و مؤثر اطالع رسانی و بهره گيری از 
وس��ايل ارتباط جمعی، اين پيوند را همواره مس��تحكم نموده و 
جامعه را در جريان تحوالت ناش��ی از اجرای برنامه ها قرار داد؛

پيش��رفت برنامه های آبادانی و عم��ران اجتماعی، عمدتًا از 
كيفي��ت انتخ��اب و گزينش ني��روی انس��انی الزم برای طرح، 
اجرا و ارزش��يابی فرايند آبادانی و عمران روستايی متأثر است. 
با توجه ب��ه اين اهميت، وجود انگيزه ه��ای خدمت و امتيازات 
ش��غلی ويژه برای جلب و جذب نيروهای كارآمد برای برنامه ها 

ض��رورت دارد؛
در كاره��ای آبادان��ی و عم��ران اجتماعی، در م��واردی كه 
مديران و مس��ئوالن به طور همزمان دارای مسئوليتهای دوگانة 
اجرايی و آموزش��ی هستند، همواره يک خطر ذاتی برای صدمه 

زدن به كل برنامه و پيش��رفت آن وجود دارد؛
توس��عة اثرات و تأثيربخش��ی برنامه ه��ای آبادانی و عمران 
اجتماع��ی تا حد زيادی بس��تگی به ميزانی دارد كه اعضای هر 
خانواده را دربر می گيرد. اين موضوع به ويژه در فرهنگهايی كه 
ب��ه خانواده به عنوان يک واحد اجتماعی تأكيد بيش��تری دارند، 

مص��داق می ياب��د؛
گس��ترش برنامه های آبادانی و عمران اجتماعی اساس��ًا تابع 
ماهيت و ميزان مداخلة مردم در امور مربوط به خود و مشاركت 

آنان در حركتهای اجتماعی اس��ت؛ و
تأثي��ر جريانهای آبادانی و عمران اجتماعی از طريق ارزيابی 
مي��زان تحوالت حاصل��ه در طرز برخورد مردم- كه به وس��يلة 
تغيير در ش��يوه های زندگی و اش��تغال و ارتباط��ات آنان ديده 
می ش��ود- منعكس می گردد. اين امر به شناسايی شأن و مقام 
فرد، مشاركت زنان و جوانان در حركتهای اجتماعی و به ميزان 
قابل مالحظه ای، پيوس��تگی اعضای جامعه برای تفاهم متقابل 

و همي��اری منج��ر می گ��ردد.
فراينده�ای مكت�ب آبادان�ی و عم�ران اجتماع�ی

فرايند آبادانی و عمران اجتماعی ش��امل 2 مرحله اس��ت: در 
مرحلة اول، تحول در اعضای متش��كلة ه��ر گروه اجتماعی از 
طريق رش��د دانش و اطالعات عمومی، موجب اس��تقرار روابط 
دوس��تی، همي��اری و افزاي��ش توانائيهای آن��ان در ادارة امور 
اعض��ای گروه خود می گردد. و در مرحل��ه دوم، به علت بروز و 
رش��د اين خصايص در هريک از گروههای اجتماعی و تأثيری 
ك��ه اين تحوالت در محيط به وج��ود می آورند، موجبات تحول 

در كل جامعه نيز می ش��وند.
مش��اركت و درگيری اعضای جامعه در برنامه های مربوط از 

ب��دو ام��ر تأمي��ن می گ��ردد؛
موضوع اساسی رشد اس��تانداردهای زندگی مردم روستايی، 
به خودی خود، يک خصيصه آموزش��ی اس��ت، زيرا روشنگران 
روس��تايی پي��ش از ارائة هرگون��ه راه حل، بايد روس��تائيان را 
تش��ويق كنند تا موضوعات و مسائل مربوط را تحليل و با بيان 
و استدالل خود تش��ريح نمايند؛ اين نيز خود يک كار آموزشی 

اس��ت؛
فعاليتهای اجتماعی الزامًا بايد بر يک مبنای تعاونی اس��توار 
باش��د. عص��ارة اين الزام مبتن��ی بر حركت فرد ب��رای جمع و 
حمايت جمع از فرد اس��ت. آبادانی و عمران اجتماعی تابعی از 
موجوديت همياريهای جمعی،  آزادی و مردمس��االری سالم در 

يک جامعة پيش��رو اس��ت؛
در فراين��د عمليات��ی آبادانی و عم��ران اجتماعی، مردم 
متعه��د ب��ه طرح و اج��رای كار با ي��اری همديگر هس��تند 
و اي��ن جري��ان همي��اری، اغلب مس��تلزم جل��ب همكاری 
و حماي��ت از خ��ارج از گ��روه می ش��ود. ذات اي��ن فرايند، 
خودي��اری، رش��د قدرت ابت��كار و ابداع روش��های نو و نيز 
انتق��ال تجربيات از ي��ک زمينة كاری ب��ه زمينه های ديگر 
را ش��امل می ش��ود؛ وتحول و تكامل در گروه، يک جريان 
بطئی اس��ت و فرايند آبادانی و عم��ران اجتماعی در جامعة 

بزرگ ت��ر از ي��ک گ��روه، از اي��ن ني��ز بطئی ت��ر اس��ت.
عم�ران  و  آبادان�ی  مكت�ب  تش�كيالتی  س�اختار 

اجتماعی
اجتماع��ات متفاوت، نيازهای متفاوتی دارند و به همين دليل، 
نظام تش��كيالتی آبادان��ی و عمران اجتماعی، برحس��ب مورد، 

می تواند س��اختارهای مختلفی داش��ته باش��د؛
آنچ��ه را كه يک برنامه آبادان��ی و عمران اجتماعی می تواند 
انج��ام دهد، س��ازماندهی توانائيهای جامعة روس��تايی اس��ت، 
به  نحوی ك��ه متخصصان كش��اورزی، بهداش��ت و مهندس��ان 
و تكنيس��ينهای فن��ی بتوانند وظايف خوي��ش را در راه نيل به 

اهداف عمران اجتماعی به انجام برس��انند؛ و
توق��ع هم��كاری از وزارتخانه ه��ا و نهادهای مس��ئول در 
جريان تهيه و اجرای ي��ک برنامة عمرانی، از طريق تدارک 
يک تش��كيالت منس��جم برای ايجاد هماهنگ��ی، به نحوی 
اس��ت كه هريک از اي��ن واحدها بتوانند وظاي��ف خود را با 
هم��كاری همديگر و ضم��ن اس��تفاده از توانائيهای خود به 

انجام رس��انند.
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معرفی پایگاه شبکه

اي��ن نش��انی اينترنت��ی مرب��وط به 
وزارت راه و ترابری جمهوری اسالمی 

ايران اس��ت. 
س��اختار و س��ازمان اين وزارتخانه 
در ط��ول م��دت فعاليت��ش ب��ه دليل 
ضرورته��ای مل��ی ب��ه دفع��ات دچار 
تغيير و تحول ش��ده اس��ت. در س��ال 
س��لطنت  دوران  در  و  قم��ري   1298
ناصرالدين ش��اه وزارت » فوائد عامه« 
تأس��يس ش��د و امور مربوط بر احداث 
راه، پل و راهداري بر عهده وزارت خانه 
مذكور گذاشته شد. اين وزارتخانه رفته 
رفته در س��ال هاي پس از تأس��يس به 
وظايف ديگري مانند تجارت و فالحت 
پرداخته كه به همين دليل بعدها به نام 
فوائد عامه و تج��ارت و فالحت تغيير 
نام يافته اس��ت. هزينه هاي راهسازي 
در اي��ن دوران با اخذ »ب��اج راه« كه 
تأمين  راهدار خانه ها گرفته مي شده  در 
مي گرديد و اين مبلغ س��اليانه از س��ه 
ميليون ريال تجاوز نمي كرد. از س��ال 
كل  اداره   « ن��ام  ب��ه  اداره اي   1301
طرق و ش��وارع« در وزارت فالحت و 
تجارت و فوائد عامه ب��ه منظور اقدام 
موثر براي س��اختمان راه ها، نگهداري 
و بهره ب��رداري تش��كيل گرديد. اداره 
كل طرق و ش��وارع، راه هاي كشور را 
به نواحي مختلف تقس��يم و مسئوليتي 
براي اداره امور تعمير و نگهداري آنها 
معين كرد. در س��ال 1308 به موجب 
قانون��ي ك��ه از مجلس ش��وراي ملي 
گذش��ت، » اداره كل طرق و شوارع« 
به وزارت طرق و ش��وارع تبديل ش��د. 
با تأس��يس وزارت مذكور راهسازي در 
اي��ران گس��ترش يافت و ب��ا امكاناتي 
ك��ه تدريج��ا فراه��م ش��د برنامه ها و 
پيدا كرد.  ادامه  راهس��ازي  پروژه هاي 
در س��ال 1315 وزارت طرق و شوارع 
ب��ا تصوي��ب مجلس ش��وراي ملي به 
»وزارت راه« تغيير نام يافت. در تاريخ 

1353/4/16 به منظور اعمال سياست 
جامع و هماهنگ براي ترابري كشور و 
توس��عه و تجهيز، گسترش، نگاهداري 
و ايج��اد تأسيس��ات زيربناي��ي آن با 
توج��ه به مقتضيات توس��عه اجتماعي، 
اقتص��ادي و عمران��ي و دف��اع ملي با 
رعايت قوانين مربوط نام وزارت راه به 

»وزارت راه و ترابري« تغيي��ر ياف��ت. 
اين پايگاه قابلي��ت نمايش به زبان 
انگليس��ی را دارد. صفحه اصلی شامل 
اخب��ار روز مربوط ب��ه راه و ترابری و 
حمل و نقل كش��وری است. همچنين 
ح��اوی دهه��ا پيوس��ت اس��ت كه در 
س��مت راس��ت صفحه اصلی سرفصل 
لينک)پيوس��ت( ها قرار دارد. با حركت 
مأوس )موش��واره( بر روی آنها، ديگر 
نماي��ش  زي��ر مجموع��ه  لينک ه��ای 
داده می ش��ود و اين كار دسترس��ی به 
صفحه ه��ای مختلف پايگاه را آس��انتر 
لينک ها  از جمله مهمتري��ن  می كن��د. 
می ت��وان به اينها اش��اره كرد: معرفی، 
اخب��ار، دفتر اطالعات و آمار و حمل و 
نقل، امور اقتصادی و س��رمايه گذاری، 
ش��ورای عال��ی تراب��ری، آم��وزش و 
تحقيق��ات پروژه ه��ا، اس��ناد، آرش��يو 

عك��س و ... 
همچني��ن در س��مت چ��پ صفحه 
اصل��ی خالصه آم��ار پايگاه – ش��مار 
آنالي��ن  اف��راد  و  بازديدكننده ه��ا 
)برخط(– ديده می شود. از پيوست های 
جالب توجه در اين پايگاه كه در پايين 
صفحه س��مت چپ به چشم می خورد 
ش��ركت های  و  پايگاهه��ا  پيوس��ت 
تابع��ه اس��ت ك��ه ش��امل پايگاه های 
اس��المی  راه آهن جمهوری  به  مربوط 
اي��ران، س��ازمان راه��داری و حمل و 
نق��ل جاده ای، س��ازمان هواشناس��ی، 
س��ازمان بنادر و دريانوردی، س��ازمان 
فرودگاهها  هواپيمايی كشور، ش��ركت 

و ... می باش��د. 
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در زمينه های خالی درباره شهر و شهرسازی در ايران، فراهم 
س��اختن كتاب ها و فرهنگ هايی اس��ت كه بتواند شهرهای اين 
سرزمين باس��تانی را با همه پيشينه های آن، از جمله دگرديسی 
جاينامها در خ��ود بنگارد تا مردمان اين س��رزمين بدانند كه در 
كج��ای زمين ايس��تاده اند )جايگاه/ م��كان( و در چه برهه ای از 
تاري��خ آن می زيند )زمان(. زيرا كس��انی كه م��كان زمان را در 
زندگ��ی خود نشناس��ند »... بی چرا زندگانن��د!«. مردمانی كه بار 
سنگين گمشدگی، هويت تاريخی را بر دوش می كشند و از پيامد 
ناخجس��ته  آن – بی تفاوتی نسبت به زاد و بوم خود رنج می برند 

بی آنكه بر اين درد نهان اجتماعی آگاه باشند.
در اين پهنه ی بس��يار تهی و گسترده، هر آنكه گام نخست را 

برمی دارد، س��تودنی است. حتی اگر گاهی لرزان و گاهی ناپخته 
هم باشد. هر پديدآوری بر آنچه می نويسد اين اميد را بسته است 
تا مگر ديگران كم و كاست را ببينند و بگويند و در آينده، كسی 
گام دوم را اس��توار تر بردارد. چندانكه ناشر در سخن خود بر آغاز 
كتاب نيز آورده اس��ت؛ »... ب��دون ترديد ادعايی در نبود نقصان 
برای اين اثر مطرح نيست، بلكه كوششی است در جهت معرفی 
گذرگاههای تهران كه نيازمند نقد و نظر شما]س��ت[ ...« و برای 

همين نيز بايد به بررسی و لو كوتاه كتاب پرداخت.
كتاب ب��ا فهرس��تی از نام كنون��ی خيابان ها آغ��از می گردد 
ك��ه ب��ر پايه ی )ظاهراً( الفبای فارس��ی رديف ش��ده اس��ت، اما 
ش��وربختانه در همان آغاز، اين رديف ب��ا آوردن واژه های بلوار، 

تازه های نشر

گسست خیابان از هویت شهری

نام کتاب: فرهنگ معابر تهران 
نويسنده: مصطفی ايزدی 

ناشر: ش��ركت پردازش و برنامه ريزی )وابسته به 
شهرداری تهران(

چاپ يكم: زمستان 1386
 شمارگان: 2000 نسخه در 373 صفحه

 بها: 40/000 ريال 
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خيابان و بزرگراه در جزء نخس��ت نام ها، آشفته شده است. شيوه 
چيدم��ان در فرهنگ های علمی و مهم چون معين و س��خن و 
دانشنامه هايی چون دايره المعارف فارسی به سرپرستی مصاحب 
و دانش��نامه جهان اسالم كه قانون نامه هايی در زمينه ی كتاب و 
دانشنامه نويس��ی شمرده می ش��وند، بر اين پايه است كه در هر 
س��رواژه ی مركب، جزء عام نمی تواند در آغاز س��ر واژه ها جای 
گيرد. مانند جاينامهای؛ رود آمازون، دريای خزر، ش��به جزيره ی 
سينا، كوه تفتان و جز آن. از اينرو، در چيدمان سر واژگان چنين 
می آي��د؛ آمازون، رود/ خزر، دريای/ آرال، درياچه/ تفتان، كوه، كه 
البته ميان جزء نخست و دوم ويرگول )درنگ نما( می نشيند. با اين 
حساب، سر واژه های اين فرهنگ می بايد به صورت؛ افريقا، خيابان/ 
استاد معين، بلوار يا آبشناسان، بزرگراه نوشته می شد. در اين سياهه 

بر روی هم نام 276 خيابان، بزرگراه و بلوار آمده است. 
بی گم��ان چندانكه خ��ود پديدآور نيز در پيش��گفتارش آورده، 
بسياری از خيابان ها و گذرگاهها در سياهه ی وی ريزش كرده اند 
و از ميان 1000 خيابان و گذرگاه 300 خيابان برجای مانده است. 
در اين ميان آنچه از دست رفته، خيابان ها و گذرهای بسيار كهن 
و پرآوازه ای اس��ت كه روزگاری نقش بسيار بزرگ در تاريخ اين 
ش��هر بازی كرده اند و يا نام هايی كه خاستگاهش��ان پيش��ينه ی 
زيس��ت محيطی اين شهر خشک و دودآلود را به ويژه در جنوب، 
مركز و خاور ش��هر نشان می داده است. اينک اين كتاب، آنها را 
به كناری نهاده تا يكس��ره از حافظه ی تاريخی شهر پاک شوند. 
مانند دو خيابان با نام »آبش��ار« يكی در خيابان وليعصر نزديک 
پارک س��اعی و ديگری نزديک س��ه راه امين حض��ور يا خيابان 
»يخچال«، در خيابان ش��ريعتی نزديک درروس؛ »آبمنگل« در 
خياب��ان ری و يا »پل رومی« كه ه��ر دو وارد ادبيات دهه های 
30 و 40 اي��ران ه��م ش��ده اند كه اين آخری در ش��مال خيابان 

شريعتی است.
نويس��نده ب��رای پدي��دآوردن اين اث��ر از 133 پايه نگاش��ته 
)منبع( س��ود جس��ته كه در ميان آنها، نام كتاب هايی خالی است 
كه می توانس��ت از پايه نگاش��ته های اصلی كتاب باش��د. مانند 
كارهای بس��يار پرارزش جعفر ش��هری چون طه��ران قديم )5 
جل��دی( و تاريخ اجتماعی تهران در قرن س��يزدهم )6 جلدی( و 
برخی دانشنامه ها مانند: دانش��نامه ی جهان اسالم )12 جلدی(، 
دايره المعارف فارس��ی مصاحب )3 جلدی( و حتی كتاب مرجعی 
چون روزنامه ی خاطرات اعتمادالس��لطنه زيرا كه وی نخس��تين 

رئيس بلديه ی تاريخ ايران نيز بوده است.
اگر كتابی نام فرهنگ را بر خود دارد،  می بايد كه در چارچوب 
اين واژه برای سرشناس��ه های خود قلمرو داش��ته باشد. به ويژه 
 =[ Encyclopedia آنكه پديدآور س��هواً يا عم��داً از واژه ی
دانش��نامه/ دايره المعارف[ برای نام كت��اب، آن هم بر روی جلد 
سود جس��ته است و نه بر پش��ت جلد! هرچند در اين نامگذاری 
 Encyclopedia of Tehran ني��ز به خطا رفته، زيرا ك��ه
Neighborhood مفهوم شگفتی دارد!؟ آخرين كلمه ی اين 
نام در واژگان ش��هر و شهرسازی معنی همسايگی و همجواری 
را می دهد! و جالب تر آنكه شناسنامه ی كتابخانه ملّی برای كتاب 
در نام انگليسی، يكس��و با آنچه بر روی جلد آمده متفاوت است 
و ن��امTehran Strects Dictionary را ب��ه خود گرفته 

كه براب��ر نهاده ی بهتری برای واژه ی فرهنگ می تواند، باش��د.
ای كاش پديدآور در كنار توضيحات بس��نده ای كه درباره ی نام 
امروزين خيابان ها آورده به تولد اين خيابان ها نيز می پرداخت كه 
در چه تاريخی و چگونه اين خيابان ها زاده شده اند و نام نخستين 
آنها چه بوده و تا به امروز دگرديسی آن گفته می شد. شوربختانه 
پديدآور با خودسانس��وری شديد تنها به اين بسنده كرده كه »...

درگذشته، مثاًل به آن ثريا« می گفته اند. ثبت گذشته ی يک شهر 
می بايد با بی س��ونگری و شجاعت علمی همراه باشد. بسياری از 
آن هزار خيابان، نام دولتم��ردان و حتی زنان درباری قاجاری يا 
پهلوی را بر خود داشته و دارند. پاک كردن صورت مسأله تنها از 
ارزش علمی اثر می كاهد. آنچه بيش از همه آزاردهنده می نمايد، 
آوردن واژه ی »معابر« برای كتاب است كه هم بار قديمی دارد و 
هم گستره ای بسيار فراتر از خيابان ها را در خود می گيرد.در پس 
اين واژه، نام همه ی ميدان های كهن، كوی و كوچه و برزن های 
ش��هر صف كش��يده اند چون ميدان اعدام، ميدان توپخانه، بازار 
سيداس��ماعيل، س��بزه ميدان، چاله ميدان، گذر لوطی صالح و... 
با اين همه دس��ت مريزادی اس��ت برای آوردن نقش��ه ی بسيار 
از خيابان ه��ا، گرچه می بايد در چارچوبی مش��خص و روش��ن و 
ب��رای همه ی خيابان ها به كار می رفت. دقت و ريزبينی هايی كه 
نويسنده در سرواژه های خيابان افريقا داشته و به نام دكتر ُجردن 
نيز پرداخته، س��تودنی است و باز كار خوب نمايه ای از نام كسان 
)فهرس��ت اعالم( در پايان كه چهره ی پژوهشی كتاب را بهبود 
بخش��يده است و در پايان دريغی برای نقشه ای كوچک و روشن 
از خيابان های تهران و عكس هايی از نقاط ديدنی آنها.اميد آنكه 

پديدآور در گام دوم طرحی نو دراندازد...
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