




در داخل تشكیالت شهردارى با فساد مماشات نكنید؛ چه فسادى كه مربوط به 
بیرون شهردارى است و مى خواهد از ابزار شهردارى استفاده كند، چه فسادى 
كه خداى نكرده در درون هسته اى از هسته هاى شهردارى رخنه كرده باشد 
و در آن جا بخواهد گسترش پیدا كند و فضا و محیط امنى براى خود درست 
كند. هرگونه مماشات با فساد و میدان دادن به آن، زیر پاى خود شما را خالى و 
امكان ادامه كار را براى شما دشوار خواهد كرد. نگذارید در هیچ جاى شهردارى 
فساد رخنه كند. البته كارِ دشوارى است. شهردارى جایى است كه انسان در 
آن با پول، با مردم، با مراجعان و با كســانى كه حاضرند براى بعضى از مقاصد 
خود ولخرجى كنند، مواجه مى شــود. این طور جاها خیلى باید مراقب بود. 
این جاســت كه تقواى الهى به درد مى خورد. تقوا زره اى است كه اگر انسان 
آن را پوشــید، تیرهاى زهرآگین فســاد و گناه در او كارگر نخواهد شد و او را 
از پا نخواهد انداخت. تقوا حصِن منیع انسان اســت. این كه این همه ما را به 
تقوا توصیه كرده اند، به خاطر همین است. بسیارى از خطاها و انحرافاتى كه 
مشاهده مى كنید، ریشــه فكرى ندارد؛ نه این كه خیال كنید یك ایدئولوژى 
است كه كســى را به این نحوه عمل كردن وادار مى كند؛ نه، ریشه بسیارى از 
اینها در نفسانّیات خوِد انسان اســت. یك جا پاى انسان مى لغزد و جلوگیرى 
نمى كند؛ این لغزش ادامه پیدا مى كند و انســان در صدد توجیه برمى آید و 
براى خودش ایدئولوژى مى سازد. انسان گاهى مبناى فكرى درست مى كند 
تا خطاى خود را اصالح كند. جلِو خطاها و لغزشهاى خود را از همه جا بگیریم و 
بهتر از همه جا، اّوِل كار است و بهتر از اّوِل كار، پیشگیرى است. این، روح تقوا را 

در ما تقویت خواهد كرد.
1382/9/17

گزیده ای از بیانات رهبر انقالب 
حضرت آیت اله خامنه ای)مد ظله العالی( 

درباره وظایف شهرداری ها



منت خداى را كه توفیق خدمت به شما مردم فرهنگ  دوست و حق طلب را اعطا كرد. ضمن تبریك 
به مناســبت اعیاد بزرگ ماه شعبان؛ میالد بزرگ ساالر شهیدان حســین فاطمه علمدار كربال)ع( ، 
ابوالفضل العباس)ع(  و حضرت امام زین العابدین)ع( و هم چنین میالد منجى عالم بشریت حضرت 
ولى عصر)عج( به همه دوستداران و مریدان ایشان، امیدوارم همه ما با استفاده از آیات قرآن و احادیث 

معصومان، سرباز خوبى براى رهبرى معظم انقالب و شیعه واقعى براى حضرت ولى عصر)عج( باشیم.
سخن نخست كه در ابتداى اولین شــماره هر نشریه اى چاپ مى شود، نشــانگر هویت آن نشریه و 
نمایان كننده راه پیش روى آن است. نگاه شهر نشریه اى است كه سعى دارد منشى شهرمحور داشته 
باشد و آن چنان كه از نامش پیداست با نگاهى تیزبین همراه با پرسشگرى، هویت خود را مى سازد، 
پرسشگرى كه البته خام نیست و مطالبه گر است و در پى ساختن بنایى است كه این نگاه تیزبین و 
مداوم، شاكله اش را مى سازد؛ ضمن این كه بالندگى اندیشه و تناسب پیشرفت هاى شهر و شهرنشینى 
متناســب با نیازهاى فكرى زمان كه از نشانه ها و شــاخص هاى مهم حیات اجتماعى است، در این 
ماهنامه نیز مورد بررسى قرار مى گیرد. البته این پایان قصه نیست، نگاه شهر حركتى است كه با همه 
فراز و نشیب هایش، توسط عوامل این ماهنامه روایت شد تا در مسیرى گام بردارد كه به آرمان هاى 

جامعه شهرى نزدیك تر شود.
امیدوارم در ســالى كه عنوان اقدام و عمل را به دنبال دارد، ما نیز در شهرها  و بخش هاى مختلف این 
استان پهناور، بتوانیم در زمینه ایجاد شهرهایى شایسته و مناسب با اندیشه ایرانى اسالمى گام برداشته 
و اندیشه هاى نوین و شایسته خود در مباحث شهرى را به عمل مبدل سازیم. شماره دهم ماهنامه نگاه 
شهر درحالى تقدیم مى گردد كه هم چنان منتظر نظرات، نقدها و تحلیل هاى ارزشمند شما هستیم و 
براى ما آشكار است كه جز با همراهى و همدلى شما، نگاه شهر به تحریر درآورده نخواهدشد. نگاه شهر، 
مأمن و مأوایى است براى بیان افكار و عقاید در زمینه شهر و شهرنشینى، لذا از همه شما اهالى قلم و 
همكیشان فرهنگ دوست دعوت مى كنیم تا با ارسال مقاالت و مطالب خود به غناى هر چه بیش تر 
این ماهنامه بیافزایید. نگاه شهر در نظر دارد مورد اعتماد آحاد جامعه شهرهاى استان، و منبع خبرى 
و اطالع رسانى مورد وثوق مردم بوده و الهام بخش و اثر گذار بر تحوالت شهرهاى مختلف استان باشد. 
نگاه شهر آرامش بخش محافل خواهد بود و توجه به رسالت آگاهى بخشى شهروندان و مسئوالن استان 
از نكات بارز آن است. امید است كه مردم و مسئوالن، همه خود را صاحبان اصلى این ماهنامه بدانند 
و در ترویج فرهنگ خود باورى، رشد و توسعه همه جانبه شــهرهاى استان، دست در دستان هیأت 

تحریریه نشریه قرار دهند.
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 از دریافت مقاالت و دیدگاه های صاحب نظران استقبال می کنیم.
 از ارسال مطالب چاپ شده در مطبوعات خودداری شود.

 لطفا مطالب منابع در کیومه مشخص گردد.
 مقاالت ترجمه شده همراه با کپی اصل مقاله ارسال شود.

 مطالب ارسالی پس فرستاده نمی شود.
 لطفا مطالب تایپ شده و یا به صورت ایمیل ارسال گردد.
 مقاالت کوتاه و حداکثر برای 4 صفحه نشریه تهیه شود.

 عکس و طرح مناسب همراه مقاله ارسال شود.
 عکس نویسنده یا مترجم همراه مقاله باشد.

 پی نوشت و هر گونه توضیح در مورد منابع در انتها قرار گیرد.
 کلماتی که مخفف نوشته می شوند یک بار کامل ذکر گردد.
 تیتر و سو تیترهای مناسب توسط نویسنده مشخص گردد.

 مطالب چاپ شده الزاما نظر رسمی مجله نیست.
 حتــی االمــکان از کلمــات خارجــی اســتفاده نشــود و معــادل فارســی بــه 

کار رود.
 اعداد ه صورت ریاضی نوشته شود.

 در نوشتن کلمات از رسم الخط جداسازی استفاده شود.
 مجله در ویرایش و خالصه کردن مقاالت آزاد است.
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 عصارخانه یعني همان كارخانه روغن 
كشي

متصدى امور هنــرى موزه عصارخانه شــاهى 
اصفهــان بیان كــرد: عصارخانــه یعني همان 
كارخانه روغن كشــي،عصار خانه یعنى جایى 
كه روغنگر از بــذورى مانند كرچــك و كنجد 
روغن مى گرفته است، لغت عصار خانه به معنى 
عصاره گیرى و فشــردن و افشره كردن و جایى 

كه روغن تهیه مى شده است.

الدن عبد افزود: تاریخ ســاخت این بنا مشخص 
نیســت اما جز بازار قیصریه اســت كه به سال 
1021 هجرى قمرى به دستور شاه عباس كبیر 
ســاخته و بنیان نهاده شده و درآمدش نیز وقف 

مسجد امام گردیده است.
وى بیان داشــت: عصار خانه ها گاهى چند در 
ورودى داشتند، بنا به موارد استفاده، مثال یك 
ورودى خاص خریداران كه مى بایســت تمیز 
و پاكیزه باشــد و در دیگر ویژه وارد كردن دانه 

هاى روغنى و عبور و مــرور حیوانات و ورودى 
میهمانان و مشتریان ویژه اى همچون بازرگانان 
و تاجــران و گاهــى نیــز ورودى مخصــوص 
كارگــران، از جمله ورودى هــاى عصارخانه ها 

بوده است.
عبد در خصوص مكانى كــه در قدیم عصارخانه 
داشته اســت، گفت: "تون" مكانى مخصوص بو 
دادن دانه هاى روغنى مانند كجد بوده اســت 
و "شتر خان" فضایى وســیع و بزرگ كه بیشتر 

عصارخانه شاهی اصفهان، اثری فراموش شـده 
در قلب میدان نقش جهان است

 عصارخانه شاهی اصفهان، یا همان كارخانه 
روغن كشــی كه در دوره صفویه به دستور 
شــاه عباس اول در قلب میدان نقــش جهان بنا 

گردیده است.
امروز اگر سرتاسر این سزمین پهناور را بگردی به 
اندازه ی انگشتان دســت نیز نمی توان عصارخانه 
به سامانی یافت، اما این صنعت در تارخ ایران زمین 
سابقه ای دیرینه داشته است، تا جایی كه گویا در 
زمان داریوش، پادشــاه هخامنشــی، كنجد جزو 
كاالهایی بوده كه از ایران به مصر صادر می شــده 
است، این صنعت در دوران صفویان، همچون دیگر 
صنایع و هنرها در این دوران به رونق چشمگیری 
چه از منظر صنعت و چه از منظر معماری دست می 

یابد.
چنانکه با وجود بی مهری های بسیار، برخی از این 
آثار معماری پس از گذر ســالیان و حوادث ناگوار 
همچنان بر جای مانده است مانند عصار خانه شاهی 
اصفهان كه این عصار خانه به عصار خانه شاه عباس 

نیز شهره است.

نکته

حرکت شتر 
باعث می شده 
است نخستین 

مرحله ی 
ساییدن دانه 
های روغنی در 
این فضا انجام 
پذیرد و دانه 

های روغنی خام 
زیر این سنگ 

 بارمالی، 
نرم و آرد 

می شدند که به 
آن "رج" گفته 
می شد، قابل 
توجه است 

که در این کار 
چشمان شتر را 
می بستند تا در 
چرخش طوالنی 

مدت اذیت 
نشود



7

براى دو منظور اســتفاده مى شــده است یكى 
براى نگهدارى از حیوانات حمال عصارخانه كه 
سنگ هاى آسیاب را به حركت در مى آوردند و 
دیگر نقش باراندازى داشته تا بارهاى وارد شده 
ابتدا در این قســمت تخلیه شوند و پس از آن به 

بخش هاى دیگر انتقال یابند.
 مساحت عصارخانه شــاهی اصفهان 

380 متر مربع است
متصدى امور هنــرى موزه عصارخانه شــاهى 
اصفهــان بیان كــرد: "انبــار غــالت" انبارى 
اســت كه باید از دســترس حیوانات و جانوران 
مــوذى در امــان باشــد، درهاى ایــن بخش 
همواره بســته بــوده و غــالت از راه تنبوشــه 
 هایى كه در دیــوار قرار داشــتند وارد و خارج 

مى شده است.
وى با اشــاره به اینكه اتاق هایى هــم در عصار 
خانه وجود داشته اســت كه بیشتر مهمان خانه 
را شامل مى شده جهت پذیرایى از مهمانان كه 
عمده شــان را بازرگانان و تاجران تشكیل مى 
دادند، تصریــح كرد: انبار هاى شــرق تیر خانه 
در دو طبقه بنا شده اســت و انبارهاى طبقه باال 
براى انبار و بو دادن دانه ها بوده است و انبارهاى 
طبقه پاییــن براى آســیاب كردن دانــه ها و 

نگهدارى روغن استفاده مى شده است.
وى با تاكیــد بر اینكه در حال حاظر مســاحت 
عصارخانه 380 متر مربع اســت، بیان داشت: 
در گذشته مســاحت اصلى آن 1800 مترمربع 
بوده كه اكنون جاهایى مانند شترخان، بارانداز 
و ورودى بازرگانــان متاســفانه از بیــن رفته 
اســت و فقط یك تیر خانه و دو انبــار تو در تو 
 در بخش شــرقى تیرخــان، در دو طبقه باقى 

مانده است.
متصدى امور هنــرى موزه عصارخانه شــاهى 
افزود: كســانى كه براى بازدید وارد عصار خانه 
مى شوند مستقیم به فضاى تیر خانه مى رسند، 
تیر خانه داراى دو پاچال و دو تیر است و آسیاب 

سنگ آن در مركز قرار گرفته است.
 مجســمه و پیکرها روند روغن گیری 

عصارخانه شاهی را به تصویر می كشند
وى ادامه داد: بــا همكارى ســازمان فرهنگى 
تفریحــى شــهردارى اصفهــان 8 مجســمه 
ساخته شــده اســت كه در فضاى عصار خانه 
قرار گرفته اند، یك شــتر كه ســنگ آسیاب به 
آن متصل اســت تا نشــان دهد در گذشته این 
سنگ توسط شــتر چرخیده مى شــده است و 
7مجسمه مرد كه در جاهاى مختلف به صورت 
نمادین قــرار گرفته اند و بــه زودى 4 پیكر زن 
 نیز اضافه مى شود تا مجموعه عصار خانه شاهى 

كامل شود.
وى افزود: مرحلــه اول در عصار خانه آســیاب 
كردن اســت كه ابتدا دانه هــاى روغنى پاک و 
تمیز مى شــد، بعضى از دانه ها مانند خشخاش 
نیاز به بو دادن داشــت كه محل بو دادن دانه و 
انباشتن دانه ها طبقه دوم عصارخانه بوده است.

عبد ادامــه داد: پس از بو دادن دانه ها، پوســته 
ســختش گرفته مى شــد و بعــد وارد مرحله 
آسیاب ســنگى مى شــد كه در قدیم از شتر نر 

و در بعضى جاها از گاو یا اســب بــراى این كار 
استفاده مى شــده است كه ســنگ بارمالى یا 
سنگى كه ایســتاده بر لوبى)سطحى كه دانه ها 
روى آن قرار داشــت( بود را بــه حركت در مى 

آورده است.
وى همچنین افــزود: حركت شــتر باعث مى 
شده است نخســتین مرحله ى ســاییدن دانه 
هاى روغنى در این فضا انجام پذیرد و دانه هاى 
روغنى خام زیر این سنگ بارمالى نرم و آرد مى 
شــدند كه به آن "رج" گفته مى شد، سپس رج 
ها را به بخــش دیگرى منتقل و با آب آغشــته 
مى كردند كه خمیرى به دســت مى آمده با نام 
ُگله، ُگله هاى حاصل در این بخش را در ســبد 
هاى ضخیمى به نام "كوپــى" مى ریختند تا به 
قســمت مهم عصارخانه یعنى تیرخانه ارســال 

شوند.
كوپــى ســبد هایــى بــود از گیاهى به اســم 
اَنترغه كــه در حاشــیه رودخانــه رویش مى 
كند، ســاغه نــى ماننــدش را مــى كوبیدند 
 و خمیر مى كردنــد و از آن كوپــى  مى بافتند
 كــه ایــن ســبدها نقــش تصفیــه كننــده

را داشتند.
وى با بیــان اینكه تیرخانه اصلــى ترین فضاى 
عصار خانه اســت، گفت: عملیات روغن گیرى 
نهایى در این مكان انجام مى شــده است كه از 
دو تیر قطور بــزرگ از جنس چوب چنار، قرقره 
و اهرم چوبى، چاهى به اســم تیلوئه كه كف آن 
ناودان و خمــره اى براى ذخیــره روغن گرفته 
شده است و دیوار اِسَپر با ضخامت 5 متر ساخته 
شده از كالف هاى چوبى شــده است، تشكیل 

شده است.
الدن عبــد بیان داشــت: كار روغــن گیرى در 
پروسه اى ســخت انجام مى شده است كه پس 
از اتمــام روغن گیرى، روغن هــا به خمره هاى 
بزرگ منتقل مى شــدند و خمره هــا در انبار و 
 در داخل دیــوار )در دماى مناســب( نگهدارى

مى شدند.
گفتنى اســت: ورودي بنا در حال حاضر بوسیله 
دربي از ســمت بازار بدون هشتي است، فضاي 
اصلي عصارخانه در یك طبقه با ارتفاعي حدود 
11 متر اســت كه این فضا توســط سه فضاي 
گنبدي شكل ایجاد شده اســت وقسمت هاي 
جانبي آن داراي دو طبقه اســت؛ فضاي هشت 
ضلعي واقع در شــرق بنا محل انبار كیسه هاي 
دانه هاي روغني و فضاي شمال محل نگهداري 
خمره هاي روغن بوده كه هنــوز هم دیده مي 
شوند، در این ســاختمان با توجه به قرارگرفتن 
آن در كنار بناهــاي دیگر بــازار درب یا پنجره 
هاي دیده نمي شود .روشنائي عصارخانه توسط 
نورگیرهایي كه در ســقف تعبیه شــده اســت 
تأمین مي گردد.قابل ذكر اســت كه سقف ها به 

صورت طاق و چشمه مي باشد.
این اثر تاریخي از یاد رفته در قلب میدان نقش 
جهان در بازار قنادي ها، ابتــداي بازار مخلص، 
روبروي بازار مركزي طال واقع شــده است و در 
انتظار بازدید شهروندان اصفهانى و گردشگران 

داخلى و خارجى كشور است. 
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 به گزارش روابط عمومى اســتاندارى اصفهان دكتر 
رســول زرگرپور عنوان كرد : اگر دغدغه برخى افراد 
زاینده رود است ، باید بگویم من شــبانه روز خود را 
براى احیاى حوضه آبریز زاینده رود گذاشته ام و قدم 
به قدم براى حل این مشكل در حال پیگیرى هستیم.

بــه گــزارش اداره كل روابط عمومى اســتاندارى 
اصفهان، دكتر رسول زرگرپور در مراسم گرامیداشت 
روز جهانى محیط زیســت با اشاره به اصل 50 قانون 
اساســى جمهورى اســالمى ایران، تصریح كرد: در 
جمهورى  اسالمى، حفاظت  محیط زیست  كه  نسل  
امروز و نسل هاى  بعد باید در آن  حیات  اجتماعى  رو به  
رشدى  داشته  باشند، وظیفه  عمومى  تلقى  مى شود و 
از این  رو فعالیت هاى  اقتصادى  و غیر آن  كه  با آلودگى  
محیط زیســت  یا تخریب  غیر قابل  جبران  آن  همراه 
باشد ، ممنوع  مى باشــد به این معنا كه استانى كه 5 
میلیون نفر جمعیــت دارد باید 5 میلیون محیط بان 

داشته باشد.
زرگرپور افزود: در سند چشــم انداز بیست ساله ى 
جمهورى اســالمى ایران در افــق 1404 نیز آمده 
است كه جامعه ى ایرانى در افق این چشم انداز چنین 
ویژگى هایى خواهد داشت، برخوردار از سالمت، رفاه، 
امنیت غذایى، تأمین اجتماعى، فرصتهاى برابر، توزیع 
مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر، 

فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
استاندار اصفهان با اشــاره به سند چشم انداز استان 
اصفهان گفت: در این سند نیز آمده است كه استان 
اصفهان در پایان این برنامه ، استانى با توسعه ى جامع 

اســتانى، پایدار، هماهنگ و سازمان فضایى متعادل 
و متوازن با تاكید بــر حفاظت از محیط زیســت و 

بهره بردارى منطقى از منابع خواهد بود.
وى افزود: امروز اســتان اصفهان در حوزه ى مقوله 
هاى زیست محیطى همانند دو روى یك سكه است 
كه یك روى آن اســتانى با تنوع زیستى قابل قبول و 
موفق در حفظ آن است و بیشــترین تعداد وحوش 
را در خــود دارد همچنین 15 درصد خاک اســتان 
مناطق حفاظت شده چهارگانه و 10 درصد مساحت 
آن منطقه ى شكار ممنوع است و موفق ترین برنامه 
ى كاهش آلودگى هوا را در كشور اجرا نموده است و 
تالش هاى خوبى حداقل در دولت تدبیر و امید ارائه 

شده است.
مدیر ارشد اســتان ادامه داد: روى دیگر سكه چالش 
هاى احیاى حوضه ى آبریز زاینده رود، پدیده ى رو 
به رشد گردوغبار، آلودگى هاى خاک، تراكم جمعیت 
و منابع در محدوده ى كمى از ســرزمین و به عبارت 
دیگر با یك شرایط زیســت محیطى مطلوب فاصله 
ى قابل توجهى دارد و بر همین اساس نیز فعالیت دو 

چندان مى طلبد.
وى تصریح كرد: شــهرى مانند اصفهــان براى یك 
میلیــون و 200 هزار نفــر طراحى شــده اما برخى 
مسئوالن آن به دنبال رساندن این جمعیت به 2 و نیم 
میلیون هستند و ما فاصله بسیارى با چشم انداز استان 
داریم و براى كاهش این فاصله  باید تالش كنیم و در 

این راه ، راهكارهاى علمى نیز بسیار مؤثر است.
زرگرپور اظهارداشت: اگرچه استان اصفهان در تعدد 

استاندار اصفهان: 

شب و روزم را برای زاینده رود 
گذاشته ام

قدم به قدم احیای زاینده رود را دنبال می كنیم

نکته

امروز استان 
اصفهان در 

حوزه ی مقوله 
های زیست 

محیطی همانند 
دو روی یک 

سکه است که 
یک روی آن 

استانی با تنوع 
زیستی قابل 

قبول و موفق در 
حفظ آن است و 
بیشترین تعداد 
وحوش را در خود 

دارد همچنین  
15 درصد خاک 
استان مناطق 
حفاظت شده 
چهارگانه و 10 

درصد مساحت 
آن منطقه ی 
شکار ممنوع 
است و موفق 

ترین برنامه ی 
کاهش آلودگی 
هوا را در کشور 
اجرا نموده است 

و تالش های 
خوبی حداقل در 
دولت تدبیر و 

امید ارائه شده 
است

رویداد

25 خرداد ماه ، روز ملى »گل« در كشــور 
نامگذارى شده اســت. روزگارى نه چندان 
دور، گل و گلدان هــا در حیاط خانه جایى 
امن براى زیســتن داشــتند اما با توسعه 
آپارتمان نشــینى دیگــر از آن باغچه هاى 
پر از گل خبرى نیســت این در حالى است 
كه كاشتن گل و گیاه و یا دریافت هدایایى 
مانند گل مى  تواند بیش از هر چیز شادى و 

طراوت را به انسان هدیه دهد.
در این راســتا شــهردارى اصفهان نسبت 
به حفظ و توســعه فضاهاى سبز شهرى و 
كاشت گل و گیاه اهتمام ورزیده به طورى 
كه ساالنه 48 میلیون گل تزئینى و گلدانى 
تولید مى كند و همیــن موضوع اصفهان را 
نسبت به سایر شهرهاى كشور متمایز كرده 

است.
مدیرعامل ســازمان پاركها و فضاى ســبز 
شــهردارى اصفهان در این باره مى گوید: 
ایران از بین 10 كشــور تولید كننده عمده 
گل و گیاه جایگاه هفتم را داراســت اما در 
صادرات ایــن محصول در رتبــه 107 قرار 

دارد.
 این درحالى اســت كــه به گفتــه احمد 
ســلیمانى پور صــادرات 30 الــى 40 گل 
معادل یك بشكه نفت ارزش اقتصادى دارد.

وى ادامه مى دهد: مســاحت كشور هلند 
یك چهلم ایران اســت اما ساالنه 7 میلیارد 
دالر درآمد از صادرات گل كسب مى كند و 
ایران با این ظرفیت ساالنه 75 میلیون دالر 

درآمد از این طریق به دست مى آورد.
مدیرعامل ســازمان پاركها و فضاى ســبز 
شهردارى با اشــاره به اینكه اصفهان نیز در 
كشــور رتبه اول تولید گل و گیــاه را دارد،  
اضافه مى كند: اصفهان ساالنه 40 میلیون 
شاخه گل بریده و 48 میلیون شاخه تزئینى 
و گلدانى تولید مى كند از این رو در كشــور 

رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
سلیمانى پور با بیان اینكه معموال گل هاى 
گلدانى در ســطح شهر كاشــت مى شود، 
تصریح مى كند: با توجه به شرایط كم آبى 
در سال هاى اخیر در ایســتگاه تحقیقاتى 
محمودآباد گل هــاى مقاوم به خشــكى 
آزمایش شده و پس از تكمیل نتایج در نقاط 

مختلف شهر كاشته شده است.

به بهانه روز ملی گل و گیاه
اصفهان رتبه اول در تولید 

گل و گیاه/ ارزش اقتصادی 
صادرات 40 شاخه گل معادل 

یک بشکه نفت است
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و تنوع معضالت زیست محیطى در رتبه هاى اولیه ى 
كشورى قرار دارد ولى پیشگامى و سرآمدى اصفهان 
در ارائه ى راهكارهاى علمى و عملى براى برون رفت 
از مشكالت پچیده ى محیط زیستى و پویایى استان 
در مشاركت بین بخشى و مردمى نیز زبانزد و سرآمد 

است.
استاندار اصفهان یادآور شد: تاكید مقام معظم رهبرى 
بر اقدام براى عملیاتى ساختن اقتصاد مقاومتى و ابالغ 
سیاست هاى زیســت محیطى نظام از سوى ایشان، 
در برنامه ریزى هاى استانى، ما را به حركت در مسیر 
اقتصاد ســبز و پایدار مبتنى بر استفاده ى صحیح از 
منابع كــه از اهمت ویــژه اى در اقتصــاد مقاومتى 
برخوردار اســت وا مــى دارد و این مطلــوب تنها با 

مشاركت مردمى و بین دستگاهى حاصل خواهد شد.
رســول زرگرپور اضافه كرد: براى فعالیت منســجم 
دولتى از نظر ســاختارى نیز فعال ســازى كارگروه 
اجراى سیاست هاى زیست محیطى نظام كه از آغاز 
ســال جارى مقدمات تشــكیل آن در سطح استان 
فراهم گردیده مــى تواند در تحقــق اصل پنجاهم 
قانون اساسى و نیل به اهداف زیست محیطى برنامه 
ى چشم انداز 20 ساله ى استان پیشرفت هاى قابل 

مالحظه اى را حاصل سازد.
زرگرپور اظهارداشــت: اینجانب به عنوان مدیر ارشد 
اجرایى اســتان افتخار دارم كه با اولویت بخشــى به 
مسائل زیست محیطى و جلب مشاركت عمومى و بین 
بخشى تاكنون در اجرا و تدوین چندین برنامه ى كالن 
زیست محیطى استانى توفیق نسبى یافته ایم و انتظار 
مى رود كلیه ى مدیران استانى و مردم فرهنگ مدار 
استان با در اولویت قراردادن مباحث زیست محیطى، 
تمام توان و كوشش خود را در زمینه ى سالمت پایدار 
و تعادل بخشــیدن به محیط زیست و طبیعت زخم 

خورده ى نصف جهان بطور مستمر مصروف دارند.
وى با بیان اینكه در ادامــه ى برنامه ریزى و عملیاتى 
ساختن برنامه هاى كالن زیســت محیطى، یكى از 
معضالت محیط زیســت اســتان، گردو غبار است، 
تصریح كرد: گرد و غبار آثار و پیامدهاى نامطلوبى بر 
محیط زیست دارد و این پدیده بیش از آنچه تصور مى 

شود براى سالمت عمومى خطرناک است.
اســتاندار اصفهان افزود: نتایج تحقیقات نشان داده 
است كه تماس طوالنى مدت با ذرات گرد و غبار عامل 
مهمى در ایجاد بیمارى هاى ریه و بیمارى هاى قلبى 
تنفسى اســت و آمارهاى به دســت آمده از آلودگى 
هواى كالن شهر اصفهان به ذرات گردوغبار با اندازه 
10 و 2.5میكرون در ســال هاى اخیر و چندین برابر 
بودن مقادیر اندازه گیرى شده در هوا نسبت به مقادیر 
استاندارد سبب شــده تا به این معضل نگاه و توجهى 

ویژه شود. 
 علی رغم تحرک بسیار خوب برای كاهش 
آلودگی هوا ، نهادهــای مردمی خدا قوتی به 

مسئولین نگفتند
وى افزود: حركت بسیار خوبى براى كاهش آلودگى 
هواى استان برنامه ریزى شده و این در حالى است كه 
نهادهاى مردمى خدا قوتى به مسئوالن نگفته اند و باید 
دانست این نهادها تنها نباید انتقاد كنند و باید در این 
راه مســئوالن و طرح را حمایت كنند، نقاط ضعف و 

قوت را گفته و به ما كمك نمایند.
زرگرپور به زاینده رود نیز اشــاره كرد و افزود: درباره 
زاینده رود نیز از برخى افراد گالیه منــدم و اقدامات 

صورت گرفته در این سالها در حوضه زاینده رود در 50 
سال گذشته بى سابقه بوده است، معضلى در اصفهان 
به وجود آمده و براى این معضل حداقل باید 5 ســال 
برنامه ریزى كرد، در این جریانات نباید ســیاه نمایى 
شــود و مردم و بسیارى از مســئوالن باید در این راه 
همدل و همراه باشند و اگر همگرایى در مسائل استان 

ایجاد شود مى توان این استان را گلستان نمود.
مدیر ارشــد اســتان افزود: اگر دغدغــه برخى افراد 
زاینده رود است باید بگویم من شبانه روز خود را براى 
زاینده رود گذاشته ام و روز نخست نیز گفتم تا 5 سال 
آینده نباید به دنبال زاینده رود باشید به این دلیل كه 
باید براى حل این مشكل قدم به قدم پیش روى كنیم، 
ولى با اینحال پس از 3 ســال در خشك ترین سال 4 
دهه اخیر ،كشــاورزان زمین هاى خــود را در حدود 
40 هزار هكتار زیر كشت بردند و حق آبه ها اجرایى 
شده است. استاندار اصفهان اضافه كرد: ما باید مسائل 
زیست محیطى استان را قدم به قدم پیش ببریم و باید 
دانست استاندار این استان استاندارى زیست محیطى 
اســت اما باید در این راه تنها به دنبال بیان مشكالت 
نباشیم و پیشرفت ها را براى امیدوارى مردم به خوبى 
اطالع رسانى كنیم، وضعیت تخریب زیست محیطى 
در استان متوقف شــده اســت و من این ادعا را دارم 
كه بیش از هر كس دیگر دلم براى محیط زیســت و 

زاینده رود اصفهان مى سوزد.
زرگرپور ادامه داد: پس از اجراى موفقیت آمیز برنامه 
ى جامع كنترل كیفى هواى اصفهــان كه منجر به 
بهبود قابل مالحظه ى كیفیت هواى اصفهان شــد 
، با تصویب كارگروه مقابله با گرد وغبار اســتان، اداره 
كل حفاظت محیط زیســت استان ماموریت یافت با 
همكارى و مشاركت دســتگاه هاى اجرایى مرتبط 
برنامه ى " جامع مقابله باپدیده گرد و غبار در ناحیه 
ى مركزى اســتان اصفهان" شــامل 9 شهرســتان 
اصفهان،شــاهین شــهر و میمه، برخــوار، خمینى 
شــهر، نجف آباد، لنجان، فالورجان، تیران و مباركه 
را براســاس طرح آمایش ســرزمین تحــت نظارت 

استاندارى تهیه نماید.
 طرح جامع مقابله با پدیــده ی گرد و غبار 

رونمایی شد
استاندار اصفهان با اعالم اینكه برنامه ى مقابله با پدیده 
ى گردو غبار در ناحیه ى مركزى استان بعنوان برنامه 
اى جامع و بین بخشى آماده ى اجرا است، گفت: این 
برنامه امروز رونمایى خواهد شــد و بخش تكمیلى 
 آن شامل شهرســتان هایى كه در خارج از ناحیه ى
مركزى قــرار دارند شــامل 14 شهرســتان نائین، 
اردستان، خورو بیابانك، آران و بیدگل، نظنز، كاشان، 
گلپایگان، خوانسار، فریدن، فریدون شهر، چادگان، 
دهاقان، شهرضا و سمیرم نیز در دست تهیه و تكمیل 
اســت. زرگرپور در پایان اظهارداشت: براى چندمین 
بار بر این باور تاكید مى كنــم كه تنها راه موفقیت در 
حل معضالت زیست محیطى استان مشاركت فعال 
و پویاى ســازمان هاى مردم نهاد زیســت محیطى 
است كه خوشبختانه تاكنون مشاركت خوبى داشته 
 اند و نیازمند به تقویت، توســعه و مشــاركت بیشتر 

هستند.
شایان ذكر است در این جلســه از نرم افزار كاربردى 
اطالع رســانى كیفیت هوا كه از طریق گوشى تلفن 
همراه قابل نمایش خواهد بود رونمایى شد و از فعاالن 

محیط زیست استان نیز تجلیل به عمل آمد.

در جمهوری  
اسالمی، حفاظت  

محیط زیست  
که  نسل  امروز 
و نسل های  بعد 

باید در آن  حیات  
اجتماعی  رو به  
رشدی  داشته  
باشند، وظیفه  
عمومی  تلقی  

می شود و از این  
رو فعالیت های  

اقتصادی  و غیر آن  
که  با آلودگی  محیط 
زیست  یا تخریب  
غیر قابل  جبران  
آن  همراه باشد ، 

ممنوع  می باشد به 
این معنا که استانی 

که 5 میلیون نفر 
جمعیت دارد باید 

5 میلیون محیط بان 
داشته باشد

رویداد

پنجمین نمایشگاه بین المللی 
حوزه  شهری  مدیریت  جامع 
شهری ســوم تا تا ششــم خرداد با 
حضور و مشــاركت ده ها شــركت 
داخلــی و خارجی در محــل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران 

برگزار شد.

در ایــن نمایشــگاه بیش از 140 شــركت 
داخلى و 10 شــركت خارجى جدیدترین 
و نوین ترین صنایع، دســتگاه ها، ماشــین 
آالت و دیگر دســتاوردها و تولیدات خود را 
در حوزه مدیریت شهرى و خدمات شهرى 
ارائه كردند. پنجمین نمایشگاه بین المللى 
جامع مدیریت شهرى در فضاى بالغ بر 12 
هزار متر مربع و در سالن هاى 8، 9، 10، 11 
و فضاى باز نمایشگاهى برگزار شده است و 
در كنار شركت هاى داخلى، شركت هائى از 
كشورهاى هلند، سوئد، آلمان، هند، اتریش، 
چین، تركیه و ژاپن حضور و مشاركت دارند. 
در این نمایشــگاه همچنین شــركت هاى 
فعال در زمینه هاى حمل و نقل شــهرى، 
الكترونیــك و فناورى اطالعــات، عمران و 
توسعه شهرى، اقتصاد شهرى و شیوه هاى 
تامین مالى پروژه، مبلمان شهرى و فضاى 
سبز، محیط زیســت شهرى، پســماند و 
خدمات شــهرى حضور داشتند. هم چنین 
دانشگاه ها، پارک هاى علم و فناورى، بنگاه 
هاى تولیدى و خدماتــى مرتبط با موضوع 
مدیریت شــهرى از حمل و نقل تا عمران و 
توسعه شــهرى نیز در نمایشــگاه شركت 
كرده و تولیدات و خدمات خودشــان را در 
معرض دید عالقه مندان قرار گرفته اند. به 
گفته مازندرانى مدیر نمایشــگاه همزمان با 
برپایى پنجمین نمایشــگاه جامع مدیریت 
شهرى چندمین همایش، نشست و كارگاه 
آموزشــى برگزار شــد كه مهــم ترین آنها 
همایش تخصصى آموزشــى» شیوه هاى 
تامین مالى پروژه« و » شهر هوشمند« بوده 
است. به روز رسانى شهرها و كمك به ارتقاى 
مدیریت شهرى، ایجاد بسترى مناسب براى 
ارائه و فروش تولیدات ملى به ســازمان ها و 
مصرف كنندگان حوزه مدیریت شــهرى، 
عرضه فناورى نوین، ارائه الگوهاى مدیریت 
شــهرى، حضور تولید كننــدگان خارجى 
براى انتقال فناورى روز دنیا و انتقال دانش 
به تولید كنندگان داخلى، مهم ترین اهداف 

برگزارى این نمایشگاه بوده است. 

پنجمین نمایشگاه بین المللی 
جامع مدیریت شهری
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واگذاری 107 
دستگاه کمپرسی، 

لودر، خودرو 
آتش نشانی به 
شهرداری ها در 

سال گذشته انجام 
شد که 40درصد از 
هزینه های خرید 

به عهده شهرداری 
ها و مابقی از 
وزارت کشور 

تامین شد

مدیر كل دفتر امور شهری و شوراهای استان اصفهان:

افزایش بودجه 8درصدی شهرداری های 
استان اصفهان

مدیر كل دفتر امور شهرى و شوراهاى استان اصفهان 
از افزایش 8درصدى بودجه شهردارى ها در سال جارى 
خبرداد. به گزارش روابط عمومى ســازمان همیارى 
شهردارى هاى استان اصفهان و به نقل از خبرگزارى 
ایمنا، محمد رضا كمالى با بیان این مطلب گفت: این 
بودجه معادل 63 میلیارد و 700میلیون ریال مى باشد 
و براساس سرانه اى كه مردم باید بپردازند 16میلیون 
ریال مــى باشــد.  وى با اشــاره به 107 شــهردارى 
استان اذعان داشت: در سال گذشــته از هشت هزار و 
234 مصوبه شــوراهاى اسالمى اســتان هفت هزار و 

301 مصوبه تایید شده اســت.  وى باتوجه به افزایش 
108درصدى صدور پروانه هاى ساخت و ساز در سال 
گذشته افزود: از اعتبارات شهردارى ها 30درصد جارى 
و 74درصد عمرانى بوده است.  كمالى اظهار داشت: پنج 
هزار دستگاه تاكسى فرسوده در استان داریم و بهسازى 
ناوگان حمل و نقل در دستور كار شــهردارى ها قرار 
گرفته اســت. وى تصریح كرد: واگذارى 107 دستگاه 
كمپرسى، لودر، خودرو آتش نشانى به شهردارى ها در 
سال گذشته انجام شد كه 40درصد از هزینه هاى خرید 

به عهده شهردارى ها و مابقى از وزارت كشور تامین شد.

 دكتر رسول زرگرپور در بازدید از شهرک ســالمت گفت: ابر پروژه ى شهرک سالمت با فكر، اندیشه و 
خالقیت آغاز شده است و اهداف مشخصى را دنبال مى كند.  به گزارش اداره كل روابط عمومى استاندارى 
اصفهان، دكتر رسول زرگرپور در بازدید از شهرک ســالمت گفت: ابر پروژه ى شهرک سالمت با فكر، 
اندیشه و خالقیت آغاز شده است و اهداف مشــخصى را دنبال مى كند. استاندار اصفهان با بیان اینكه 
این پروژه از سال 91 تا به امروز پیشرفت خوبى داشته است، گفت: این شهرک از لحاظ اهداف و نحوه و 
خالقیتى كه در اجراى آن بكار رفته است جزو پروژه هاى موفق استان مى باشد. مدیر ارشد استان با اشاره 
به اینكه شهرک سالمت كامال در اختیار بخش خصوصى قرار دارد، اظهارداشت: تمام سرمایه گذارى این 
پروژه كه بالغ بر 800 میلیارد تومان و 300 میلیون دالر است توسط بخش خصوصى تامین مى شود. 
وى به 5 ركن اساسى این شهرک اشاره كرد و افزود: شهرک سالمت شامل مجموعه اى از كلینیك ها، 
پاراكلینیك ها، بیمارستان، هتل و دانشكده ى پزشكى است و مجموعه ى كاملى را تشكیل مى دهد. 
استاندار اصفهان افزود: این شهرک نه تنها بخش قابل توجهى از نیازهاى استان و منطقه را تامین مى كند 
بلكه موضوع خیلى اساسى و مهم گردشگرى مربوط به بهداشت و درمان را نیز مى تواند به خوبى تقویت 
كند. زرگرپور با اشاره به اینكه در اصفهان در بحث تورسیم درمانى طى دو دهه ى گذشته هیچ فعالیتى 
صورت نگرفته بود، افزود: شهرک سالمت مى تواند انگیزه ى بیشترى را در راستاى توسعه ى گردشگرى 
در استان ایجاد كند و خالقیت بكارگرفته شده در این طرح از كار فیزیكى آن مهم تر خواهد بود. وى با 
بیان اینكه اولین قدم براى توریسم درمانى از این پروژه مى باشد، اظهارداشت: سیستم ادارى و سازماندهى 
این شهرک بسیار نوین طراحى شده است و بخش كلینیك آن مى تواند در نیمه ى دوم امسال فعالیت 
خود را آغاز كند. رسول زرگرپور افزود: یك بیمارستان هزار تخت خوابى و مدرن و هتل 120 تخت خوابى 
نیز در رابطه با بیمارستان احداث خواهد شد و مجموعه اى از كلینیك ها و پاراكلینیك ها كه همه بر اساس 
آخرین پارامترهاى بین المللى تهیه شده است به عنوان یك نعمت بزرگ براى استان اصفهان خواهد بود. 
استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت موضوع توریسم درمانى براى استان اصفهان، عنوان نمود: محور توسعه 
ى اصفهان تقویت گردشگرى در نظر گرفته شده است و شهرک سالمت مى تواند در راستاى تقویت 

توریسم درمانى نقش مهمى را ایفا نماید.

مدیر عامل سازمان دارالسالم 
اعالم  از  كاشــان  شهرداری 
اجرای طرح ممنوعیت دفن اموات در 
آرامستان های  و  امامزادگان  آستان 

داخل شهر خبرداد.

به گزارش مركز ارتباطات و امور بین الملل 
شــهردارى كاشــان، مدیر عامل سازمان 
دارالســالم شــهردارى كاشــان از اعالم 
اجراى طــرح ممنوعیت دفــن اموات در 
آستان امامزادگان و آرامستان هاى داخل 
شــهر خبــرداد. غالمعلى ســاران گفت: 
این طرح با هدف رعایت مســائل زیســت 
محیطى و بهداشــتى و جلوگیــرى از به 
 مخاطره افتادن سالمت شــهروندان اجرا 

مى شود. 
وى با اشــاره به اینكه دفن امــوات در این 
آرامستان ها و امامزادگان از قدیم صورت 
مى گرفته اســت گفــت: در حــال حاضر 
امواتى كه در آرامســتان هاى متعددى در 
 كاشان دفن مى شوند هیچ كدام مجوز الزم 

را ندارند . 
مدیر عامل ســازمان دارالسالم شهردارى 
كاشــان، با تاكید بر تصمیم قاطع و جدى 
مســووالن در برخورد با دفــن اموات در 
این آرامســتان ها گفت:هم اكنون دستور 
جلوگیــرى از دفــن امــوات در بعضى از 
امامزادگان به این ســازمان ارســال شده 

است. 
وى افزود: با در نظر گرفتن طرح توســعه 
و جامع این ســازمان به مســاحت  165 
هكتار در حال حاضر و ســالیان متمادى 
در این سازمان مشــكل دفن اموات وجود 

نخواهدداشت. 
ســاران انجــام اقدامــات الزم و قانونــى 
مسوولین كاشان در خصوص جلوگیرى از 
دفن اموات در داخل شــهر را خواستارشد 
و گفــت: ســازمان دارالســالم كاشــان 
یكى از ســازمان هاى خدماتــى و تحت 
پوشــش حوزه معاونت خدمات شــهرى 
شــهردارى اســت كه بیش از 50 درصد 
 اموات شهرســتان در این ســازمان دفن 

مى شوند.
سازمان دارالسالم كاشــان  با 165 هكتار 
وسعت در ضلع جنوب شــرقى و در فاصله 
ســه كیلو مترى شهر كاشــان واقع شده 

است.

اجرای طرح ممنوعیت دفن 
اموات در داخل شهر کاشان

پیشرفت نخستین شهرک سالمت کشور 
در کالنشهر اصفهان

رویداد
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دومین جشنواره فرهنگی گردشگری توت، 
در بزرگ ترین توتستان کشور، 

شهر علویجه برگزا شد

شهر علویجه با داشــتن بزرگ ترین توتستان كشور 
به مساحت 14 هكتار و بیش از 12 هزار درخت توت 
مثمر است و دومین جشــنواره فرهنگى گردشگرى 

توت  درتاریخ هفتم خردادماه این شهر برگزار شد.
رئیس شوراى اســالمى شــهر علویجه در دومین 
جشنواره فرهنگى گردشگرى توت در شهر علویجه 
اظهار داشــت: هم اكنون مى توان ادعا كرد كه شهر 
علویجه در مسیر توســعه قرار گرفته است و تالش 
شده در این مســیر، از ظرفیت هاى گردشگرى شهر 
بیشترین استفاده صورت گیرد. پروانه زمانى با اشاره 
به فرهنگ غنى و باورهاى مردم علویجه گفت: یكى 
از ویژگى ها و افتخارات این شهر، تعداد باالى شهدا و 
ایثارگران نسبت به جمعیت آن است و مردم علویجه 
در دوران دفاع مقدس 119 شــهید به كشــور خود 

تقدیم كرده اند. 
زمانى افزود: بزرگ ترین دانشــگاه علمى كاربردى 
كشــور در این شــهر دایر شده و هر ســاله پذیراى 

دانشجویانى از سایر شهرها است. 
وى این شهر را قطب كشاورزى شهرستان نجف آباد 
ارزیابى كرد و اظهار داشــت: در حوزه صنعت نیز در 
حال حاضر 200 بنگاه اقتصادى در شهرک صنعتى 

علویجه در حال فعالیت هستند. 
اولین جشــنواره توت علویجه، خــرداد ماه 1394 
در این شهر برگزار شــده بود. شهر علویجه با قدمت 
بیش از 3 هزار سال داراى میراث گوناگون تاریخى، 
فرهنگى، گردشگرى، اجتماعى و مذهبى است و از 

طبیعتى زیبا بهره مى برد. 
علویجه شــهرى اســت كه در بخش مهردشــت 
شهرســتان نجف آباد در اســتان اصفهان واقع شده 
است و در شمال غرب اصفهان در دامنه شرقى رشته 
كوه هاى زاگرس واقع شده اســت. دومین  دوره این 
جشــنواره فرهنگى گردشــگرى 7خردادماه 95 با 
حضور مسئولین به منظور افزایش گردشگر و معرفى 

جاذبه هاى طبیعى و دیدنى علویجه برگزار شد. 

جشنواره ملى اینجا سرزمین من است در موزه مردم 
شناسى شهر محمد آباد جرقویه ســفلى و با حضور 
مسئولین كشورى و اســتانى در محمدآباد جرقویه 

برگزار شد. 
در این جشــنواره، مدیر كل میراث فرهنگى استان 
اصفهان با اشــاره به این كه میــراث فرهنگى یكى از 
سرمایه هاى بزرگ توسعه كشور به شــمار مى رود، 
گفت: حفاظت از 22 هزار اثر تاریخى در استان اصفهان 
از یك سو و بستر سازى و فرهنگ سازى براى حفظ این 
میراث از ســوى دیگر، وظیفه ما را در حفظ و پایش از 
آثار تاریخى و گردشــگرى به مراتب سنگین تر كرده 
و مشــاركت و همكارى همه ارگان هــا را مى طلبد. 
فریدون اهلل یارى با اشاره به آمار باالى آثار گردشگرى 
در شــرق اصفهان، اظهار كرد: امروز شاهد بیش از 6 
هزار اثر تاریخى در شرق شهرستان اصفهان هستیم 
و این امر اهمیت تاریخى این منطقه را نشان مى دهد 
ولیكن ظرفیت باالى صنایع دســتى در كنار صنعت 
گردشگرى به نوعى در تقویت و توسعه شرق اصفهان 
در سال هاى خشكسالى موثر اســت. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى در این جشنواره 
اظهار داشــت: ســرزمین من به معناى اصلى كلمه، 
سرزمین اسالم ناب محمدى، انقالب اسالمى، علماى 
بزرگ، علم و وحدت حول محــور والیت و هم چنین 
پیشرفت و عدالت در جامعه مى باشد. حجت االسالم 
احمد سالك از جشنواره هایى از جنس جشنواره »اینجا 
سرزمین من است« به عنوان سد محكمى در مقابله با 
جنگ نرم دشمن یاد كرد و افزود: برگزارى جشنواره 
ها فرصتى براى تعالى استان اصفهان و همچنین شهر 
محمد آباد است و باید سعى شود خروجى جشنواره، 
معرفت، علم، معنویت و همچنین كادر و شاگردان بلند 
همت باشد. در این جشنواره، مدیركل اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان اصفهان در جشنواره ملى فرهنگى 
و گردشگرى اینجا ســرزمین من است اظهار داشت: 
در 2 سال گذشته تحوالت زیادى در شهر محمدآباد 
جرقویه اتفاق افتاده كه مرهــون زحمات و خدمات 
شوراى شــهر و شــهردارى محمدآباد است. حجت 
االسالم و المسلمین حبیب رضا ارزانى، محمدآباد را 
شهرى فرهنگى با داشــتن فرهیختگان زیاد خواند و 
تصریح كرد: برخى صنعت گردشگرى را تهدید قلمداد 
مى كنند در حالى كه بركات زیادى در سفركردن وجود 
دارد. وى افزود: یكى از بهترین راه هاى انتقال ارزش هاى 
اصیل، توسعه گردشگرى است كه البته قبل از آن باید 
حوزه فرهنگ را مهیا و آماده كنیم. شهردار محمدآباد 
نیز هدف از برگزارى جشنواره اینجا سرزمین من است 
را شناساندن محمدآباد به مردم ایران و نیز استفاده از 
نیروى انسانى این منطقه در جهت توسعه پایدار عنوان 
كرد. نصر اصفهانى با اشاره به دریافت تعداد350 اثر از 
سراسر كشور به دبیرخانه این جشنواره، گفت: ما باید 
از حوزه گردشگرى در سالى كه به نام اقتصاد مقاومتى 
از سوى رهبر معظم انقالب نامگذارى شده است، به نحو 

احسن بهره ورى كنیم.
جشنواره ملى اینجا سرزمین من است، هفتم خردادماه 
به میزبانى موزه مردم شناسى شهر محمد آباد جرقویه 

سفلى در این شهر برگزار شد. 

جشنواره اینجا سرزمین است 
در شهر محمدآباد برگزار شد

همایش تجلیل از خادمان میراث فرهنگى اســتان اصفهان كه در باغ موزه چهلستون اصفهان برگزار 
شد، از شهرداران فعال در زمینه میراث فرهنگى در سطح استان اصفهان تقدیر شد. همایش تجلیل از 
خادمان میراث فرهنگى استان اصفهان درحالى به پایان رسید كه در این همایش از  شهرداران شهرهاى 
مختلف اســتان اصفهان به دلیل فعالیت در زمینه حفاظت و احیاى میراث فرهنگى و تاریخى استان 
تقدیر بعمل آمد. در این همایش از مهدى مختارى شهردار ابریشم، اباذر صرامى شهردار   وزوان، مهدى 
نصراصفهانى شهردار محمدآباد، میثم محمدى شهردار سده لنجان، حسین امیرى شهردار شاهین شهر، 
قدرت اهلل كاظمى شهردار گز، مهدى غالمى شهردار گلدشت، حمید شهبازى شهردار هرند، على اصغر 
حاجى حیدرى شهردار خمینى شهر، على اصغر شقایقى شهردار نوش آباد، محمدرضا مجلسى شهردار 
كوهپایه، سیدمحمدناظم رضوى شهردار كاشان، محمد شرفا  شهردار مباركه و همچنین حسین جعفرى 

مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان تقدیر شد. 

از شهرداران فعال استان در زمینه میراث فرهنگی استان 
اصفهان تقدیر شد

نکته

علویجه شهری 
است که در 

بخش مهردشت 
شهرستان 

نجف آباد در 
استان اصفهان 
واقع شده است 
و در شمال غرب 

اصفهان در 
دامنه شرقی 

رشته کوه های 
زاگرس قرار 

واقع شده است. 
دومین  دوره 
این جشنواره 

فرهنگی 
گردشگری 
7خردادماه 
95 با حضور 
مسئولین به 

منظور افزایش 
گردشگر و 

معرفی جاذبه 
های طبیعی و 

دیدنی علویجه 
برگزار شد. 
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رویداد

جلسه هیات مدیره سازمان در روزسه شنبه 
مورخ 25خردادماه سالجارى مصادف با هشتم 
ماه رمضان المبارک در ســاعت 21درمحل 
دفترســازمان تشــكیل وبا تــالوت كالم ا...
مجیدجلســه رســمیت پیدا نموددرابتداى 
جلســه مدیرعامل ضمن خــوش آمدگوئى 
وقبولــى طاعات وعبــادات در مــاه پرفیض 
وبركت رمضان به حاضرین درجلسه پیگیرى 
مصوبات قبلى هیات مدیره را به ســمع ونظر 
اعضاء رســاندند،درادامه جلسه مباحث ذیل 

مطرح ودرخصوص آن بحث وگفتگو گردیدازجمله؛ موضوع بررسى وارزیابى توجیه پذیرى جایگاه سوخت دومنظوره گاز وبنزین 
بادعوت ازكارشناس اقتصادى ســازمان آقاى دكتر یارمحمدیانـ  طرح سرمایه گذارى در صنعت آب وفاضالب جهت استفاده از 
منابع پسماندهمراه با تنوع بخشى به منابع مالى وتامین منابع مالى از طریق بخش خصوصى كه موردپیشنهاد مهندسین مشاورطرح 
وتحقیقات آب وفاضالب استان مى باشدكه مقرر شد موضوع درجلسه هیات مدیره شركت تاآب بررسى گردد- بررسى موضوع نقشه 
تفضیلى سرمایه گذارى درمجموعه فرهنگىـ  رفاهى زاینده روددر قالب ویالسازى ومسائل دیگر مرتبط با حوزه شهرداریها در این 

جلسه طرح ومورد بررسى قرارگرفت.
ضمناً اولین جلسه هیات مدیره شركت تامین وانتقال آب زاینده رود )تاآب( باحضور اعضاء جدید هیات مدیره كه چندسالى فعالیت 
آن متوقف گردیده بود،پس از جلسه هیات مدیره سازمان تشكیل شد، اعضاء هیات مدیره شركت تاآب عبارتنداز؛ آقاى مهندس 
محمدعلى طرفه رئیس هیات مدیرهـ  آقاى ناصر نفرى نائب رئیس هیات مدیرهـ  آقاى فرهاد فرهمند عضوهیات مدیرهـ  آقاى دكتر 

محمد صافى بازرس اصلى هیات مدیره وآقاى حسین عسگرى بازرس على البدل .
درابتداى جلسه آقاى نفرى درخصوص پیگیریهایى كه براى احیاء وتغییرات ثبتى شركت صورت گرفت شرح مبسوطى ارائه نمودند 
واعضاء نیز از ایشان وآقاى اصغر باقرى مدیرعامل شركت همیار شهر كه در این كار اهتمام ورزیدند تقدیروتشكر نمودند ،سپس موارد 

قابل طرح درحوزه آب استان مطرح و پیرامون آن بحث وگفتگو گردید.

   آنچه که درجلسه هیات مدیره سازمان همیاری شهرداریها در روز
سه شنبه مورخ 25خردادماه1395 گذشت:

اعضای هیات 
مدیره سازمان 

همیاری از پروژه 
بزرگ انبارهای 
مرغ که در دست 
اجراست بازدید 

نمودند

اعضای هیات مدیره سازمان  همیاری شهرداری های 
استان اصفهان از پروژه انبارهای مرغ بازدید کردند

جلسه هیات مدیره ســازمان همیاري شهرداري 
هاي اســتان اصفهان روز پنج شنبه 6 خرداد ماه   
با حضور  جنــاب آقاى  مهنــدس طرفه  معاون 
عمرانى اســتاندارى اصفهان و مهندس كاظمى  
مدیر كل دفتر فنى استاندارى اصفهان و مهندس 
كمالى مدیر كل دفتر امور شــهرى و شوراهاى 
اســتاندارى اصفهان و نماینده شهرداران جناب 
آقــاى هویدا در محل ســازمان تشــكیل شــد 
این جلســه كه با حضور اعضاي هیــات مدیره 
سازمان همیاري شــهرداریها برگزار شد، موارد 

جاري، قراردادهاي جدید و همچنین ســرمایه 
گذاري هاي ســازمان همیــاري در زمینه هاي 
گردشــگري و كریدور علــم و فنــاوري ، مورد 
بررســي قرار گرفت.  هم چنین در ادامه جلسه 
اعضاي هیات مدیره ســازمان همیاري از پروژه 
بــزرگ انبارهاي مرغ كه در دســت اجراســت 
بازدید نمودند و بــا توجه به تاكیــدات معاونت 
امور عمراني استانداري ، مقرر شد كه این پروژه 
 در نیمه دوم ســال جــاري مورد بهــره برداري 

قرار گیرد .

شهردار نجف آباد گفت:تقسیم بندى جدید این 
شهر دركاهش هزینه هاى جارى شهردارى و 

تو سعه متوازن مركز شهر موثر است
بر پایه گزارشى كه در پایگاه خبرى شهردارى 
نجف آباد منتشر شده است مسعود منتظرى 
شهردار این شهر گفته است : با توجه به برنامه 
ریزى صورت گرفته براى كاهش تعداد مناطق 
شهردارى، از چندین هفته قبل كار كارشناسى 
سنگینى با هدف انتخاب الگویى تقسیم بندى 
جدید مناطق در مركز شهر آغاز شد كه طى 
آن خیابان هاى امام خمینى )ره( و منتظرى به 
عنوان مرزهاى پیشنهادى دو منطقه مطرح كه 
در نهایت با هدف گذارى توسعه متوازن تر شهر، 
خیابان منتظرى به عنوان مرجع این تقسیمات 

انتخاب شد.
وى افــزود : در این راســتا 2 الگوى تقســیم 
بندى تعریف شــد و در ادامــه پارامتر هاى 
متعددى در هر كدام از آنها مورد بررســى قرار 
گرفته كه از شــاخص ترین آنها مــى توان به 
مساحت، جمعیت، تعداد خانوار، تعداد واحد 
هاى مسكونى،تجارى و خدماتى، آمار مراكز 
آموزشى، بهداشــتى و درمانى، میزان فضاى 
سبز هر منطقه، تعداد اماكن فرهنگى،مذهبى 
ورزشــى، میزان بافت فرســوده و مراكز مهم 

نظامى و انتظامى اشاره كرد. 
وى تقســیم بندى جدید را امرى بسیار موثر 
در كاهش هزینه هاى جارى شهردارى به نفع 
حوزه خدمات و عمران دانست و بیان كرد: در 
الگوى تقسیم بندى جدید مناطق بر اساس 
خیابان امام، در بســیارى از شاخصه ها بخش 
جنوبى شهر از بسیارى جهات در سطح پایین 
ترى نسبت به قسمت شمالى قرار مى گرفت كه 
همین امر مى توانست عالوه بر ایجاد مشكالت 
فراوان براى مدیریت منطقه در خصوص تامین 
بودجه،انجام امور جارى و ارائه خدمات مختلف، 
در آینده نیز زمینه توســعه نامتوازن شهر را 

فراهم كند.
وى دلیل اجراى تقسیم بندى جدید مناطق را 
الزامات قانونى ابالغ شده وزارت كشور و مصوبه 
شوراى اسالمى شــهر خواند و اظهار كرد: در 
تعیین حدود جدید مناطق یك و دو بر اساس 
محوریت خیابان منتظرى،  عالوه بر آنكه تعادل 
قابل قبولى در توزیع مراكز درآمدزا دیده شده، 
در خصوص مجموعه هایى نیز كه نیازمند ارائه 
خدمات مختلف از سوى شهردارى هستند هم 
شاهد نوعى توازن هستیم كه بر همین اساس 
جابه جایى پرســنل در مناطق مذكور انجام 

گرفته  است.

مناطق شهرداری نجف آباد 
کاهش می یابد
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سیدمحسن تجویدى گفت: جشنواره تئاتر استانى 
كوثر نطنز از 20 الى 22 مرداد مــاه همزمان با دهه 
كرامت در باغشهر زیبا و تاریخى نطنز برگزار مى شود. 
گروه هاى هنرى مى توانند آثار خود را از هم اكنون تا 
25 تیر ماه به آدرس نطنز، سرابان، فرهنگسراى كوثر، 
دبیرخانه دومین جشــنواره تئاتر استانى كوثر نطنز 

ارسال كنند.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى نطنز، ســید 
محسن تجویدى شهردار نطنز اظهار داشت: امروزه 
شــهردارى ها به غیر از مباحث خدمت رســانى به 
نهادهایــى اجتماعى و فرهنگى تبدیل شــده و مى 
توانند در كاهش معضالت اجتماعى موثر باشند كه 
در این راستا شــهردارى نطنز در سه سال گذشته از 
فعالیت هاى فرهنگى فاخر و ارزشى حمایت كرده و 
حمایت مى كند. وى افزود: شهردارى نطنز سال 95 
با همكارى انجمن هنرهاى نمایشى دومین جشنواره 
تئاتر اســتانى كوثر را برگزار مى كند. شهردار نطنز 
خاطرنشان كرد: این شــهردارى از سال 94 به طور 
جدى و محكم جشنواره تئاتر استانى را آغاز نمود و 
امسال دومین جشــنواره تئاتر را با قوت بیش تر و با 
هدف ارتقاى فرهنگ عمومى، ایجاد شــور و نشاط 
فرهنگى در شــهر و كاربردى كردن اصول ســبك 
زندگى اسالمى برگزارخواهد كرد. وى تصریح كرد: 
گروه هاى هنرى مى تواننــد آثار خود را در دو بخش 
تئاتر صحنه اى و خیابانى بــا موضوعات آموزه هاى 
دینى و اخالقى، فرهنگ ایثار و شــهادت، ســبك 
زندگى اسالمى ایرانى، حقوق و فرهنگ شهرنشینى 

و شهروندى، مضامین تربیتى كودک و ... به دبیرخانه 
جشنواره ارسال نمایند. 

تجویدى اظهار داشت: جشــنواره تئاتر استانى كوثر 
نطنز از 20 الى 22 مرداد ماه همزمان با دهه كرامت 
در باغشهر زیبا و تاریخى نطنز برگزار مى شود و گروه 
هاى هنرى مى توانند آثار خود را از هم اكنون تا 25 
تیر ماه به آدرس نطنز، ســرابان، فرهنگسراى كوثر، 
دبیرخانه دومین جشــنواره تئاتر استانى كوثر نطنز 
به صندوق پستى 8761654212 ارسال كنند. وى 
افزود: آثار ارسالى تا 7 مرداد ماه توسط هیئت داوران 
بازبینى كه در بخــش صحنه اى 8 اثــر و در بخش 
خیابانى 10 اثر انتخاب و در نقاط مختلف شــهر به 

مرحله اجرا در مى آید.

دومین جشنواره تئاتر استانی کوثر 
در نطنز برگزار می شود

امروزه شهرداری 
ها به غیر از مباحث 
خدمت رسانی به 

نهادهایی اجتماعی 
و فرهنگی تبدیل 
شده و می توانند 

در کاهش معضالت 
اجتماعی موثر 

باشند

جناب آقای مهندس کمالی )مدیر کل محترم دفتر امور 
شهری و شوراهای استانداری اصفهان(

مصیبت وارده را صمیمانه تســلیت عرض نموده، برای 
شــما صبر و شــکیبائی و طول عمر بــا عزت و بــرای آن 

مرحوم رحمت الهی مسئلت می نمائیم.

جناب آقای علی اصغر شقایقی )شهردار محترم نوش آباد(
در کذشــت مادر گرامیتان را به شــما و خانواده محترم 
تســلیت عرض نمــوده و از درگاه خداونــد متعال برای 
آن مرحومــه غفران الهــی و بــرای بازمانــدگان صبر و 

شکیبائی آرزومندیم.

جناب آقای هادی فروزان )شهردار محترم ورزنه(
مصیبت وارده را صمیمانه تســلیت عرض نموده، برای 
شــما صبر و شــکیبایی و طول عمر بــا عزت و بــرای آن 

مرحوم رحمت الهی مسئلت می نماییم.

جناب آقای مســعود منتظری )شــهردار محترم نجف آباد(
با کمــال تاســف و تاثر در گذشــت مــادر گرامیتــان را 
تســلیت عــرض نمــوده و بــرای آن شــادروان غفران 
واســعه الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر و شــکیبائی 

مسئلت می نمائیم.

 همکار گرامی سرکار خانم  کد خدایی
ضایعه در گذشــت مادر گرامیتان را به شــما  تســلیت 
عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه 
غفران الهــی و بــرای بازمانــدگان صبر و شــکیبایی را 

آرزومندیم.

جناب آقای علی شمس
انتخاب شایسته ی جنابعالی را به عنوان شهردار 
منطقه 14 اصفهان تبریک و تهنیت عرض می نماییم. 
از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی 
سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت 

رشد و  شکوفایی ایران اسالمی مسئلت داریم.

رویداد

اصفهــانـ  خبرنــگار اطالعــات: نهایت تراكم 
براى ساخت و ســاز در شــهر قهجاورستان در 
طرح جدیــد جامع این شــهر حداكثــر 120 
درصد دیده شده كه الزم است این طرح تجدید 
نظر شود. شهردار قهجاورســتان با بیان اینكه 
طرح جدید جامع این شــهر در استان اصفهان 
تصویب شده و قرار است تا پایان امسال از سوى 
شوراى عالى شهرسازى كشور ابالغ شود، افزود: 
شهردارى قهجاورستان درخواست تجدیدنظر 
این طرح را داده اســت تا مجوز ساخت طبقات 
بیشترى در این شــهر داده شود و محدوده شهر 
نیز افزایش یابد. حمیدرضا صفایى با اشــاره به 
اینكه شهر قهجاورســتان از شهرهاى كم درآمد 
اســت و نمى توان با درآمدهایى همچون صدور 
پروانه و فروش تراكم برنامه ریــزى كرد افزود: در 
شهردارى این شهر ســاالنه حدود یكصد فقره 
پروانه و در نهایت با دو طبقه ارتفاع پروانه ساخت 
صادر مى شــود و نمى توان به درآمدهاى صدور 
پروانه ساخت و فروش تراكم اكتفا كرد؛ بنابراین 
مدیریت شهرى به دنبال ایجاد درآمدهاى پایدار 
براى شهر است. او افزود: قدمت این شهر به دوران 
ساسانیان بر مى گردد و بقایاى دژ متعلق به این 
دوره تاریخى در رشته كوه حمام به سمت گردنه 
سرخى وجود دارد. شهردار قهجاورستان از ساخت 
پارک كوهستانى با قابلیت تبدیل به تفرجگاهى 
تفریحى و ورزشى در كنار رشــته كوه حمام به 
سمت گردنه سرخى براى ایجاد درآمد پایدار براى 
این شهر خبر داد و گفت: براى انجام مطالعه این 
طرح حدود یك میلیارد ریال اعتبار پیش بینى 
شده اســت. او با بیان اینكه در ورودى این رشته 
كوه، 200 هزار متر زمین با قابلیت تبدیل به یك 
تفرجگاه تفریحى و ورزشــى وجود دارد، افزود: 
براى دسترسى تا قله نیز 5 كیلومتر جاده ماشین 
رو و نفر رو وجود دارد. شهردار قهجاورستان گفت: 
این پارک كوهستانى چشم اندازى به كالنشهر 
اصفهان و به ســوى كوه صفه دارد كــه با انجام 
مطالعات آن و دریافت مجوزهاى قانونى و الزم و 
همچنین با ورود سرمایه گذار بخش خصوصى 
مى توان آن را در آینــده اى نزدیك اجرایى كرد. 
شهردار قهجاورستان، مهمترین مشكل این شهر 
را نداشتن شــبكه جمع آورى فاضالب دانست و 
افزود: قرار است بزودى عملیات اجرایى خط اصلى 
شبكه فاضالب این شهر آغاز شــود و شهردارى 
براى این طرح براســاس مصوبه قانونى به سهم 
خود 4 میلیارد ریال اعتبار اولیه اختصاص داده 
است. صفایى، زیرســازى و آسفالت معابر شهر، 
تكمیل ایستگاه آتش نشــانى، تهیه طرح جامع 
دفع آب هاى سطحى و تكمیل مخزن آن و اجراى 
مرحله دوم بلوار الغدیر را از مهمترین طرح هاى 
عمرانى شهردارى قهجاورستان برشمرد و گفت: 
در تالشیم این طرح ها در كمترین زمان ممكن به 

بهره بردارى برسند.

لزوم تجدید نظر طرح جدید 
جامع شهر قهجاورستان
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 شــهردار فوالدشــهر در گفتگو با ســتاد خبرى 
پنجمین نمایشگاه مدیریت شهرى و دستاوردهاى 
شــهردارى هاى سراســر كشــور اظهار داشــت: 
حضور شــهردارى ها در نمایشــگاه دستاوردهاى 
شهردارى هاى سراسر كشــور فرصتى براى تبلیغ 
عملكرد و فعالیت هاى انجام شــده مدیران شهرى 

است.
شــهردار فوالدشــهر، حضــور شــهردارى ها در 
نمایشگاه دســتاوردهاى شــهردارى هاى سراسر 
كشور را فرصتى براى تبلیغ عملكرد و فعالیت هاى 
انجام شده مدیران شــهرى دانست و گفت: پس از 
این نمایشگاه مدیران شــهرى مى توانند از تجربه 
هاى كسب شــده براى توسعه هرچه بیش تر شهر 
خود اســتفاده كنند. مرادى با اشــاره به این كه 
شهردارى فوالدشــهر در دوره هاى گذشته نیز در 
این نمایشگاه شــركت كرده و مجموعه نتایج آن 
حضورها باعث تشــویق به مشــاركت مجدد شده 
است، اظهار داشت: وقتى شــهرهاى زیر صد هزار 
نفر جمعیت در چنین نمایشــگاه هایى شــركت 
مى كنند نه فقط مى خواهند خود و دستاوردهاى 
شان را تبلیغ كنند بلكه مى خواهند از تجربه هاى 
مدیران شهرهاى بزرگ تر براى بهبود فعالیت هاى 
خود اســتفاده كنند. مرادى افزود: بــراى نمونه 
شهردارى فوالدشهر نخســتین شهر زیر صد هزار 
نفر جمعیت اســت كه كار بازیافت پس آب شهرى 
و اســتفاده آن براى مصارف آبیارى فضایى سبز را 

به وسیله نیروهاى بومى خویش انجام داده است. 
وى خاطرنشان ســاخت: باید اضافه كنم كه سرانه 
فضاى ســبز در فوالدشــهر حتى از كالن شهرها 
نیز باالتر اســت چراكه در فوالدشهر سرانه فضاى 
ســبز به 67 مترمربع بالغ مى شــود در حالى كه 
این رقم در كالن شــهرها پائین تر است. مرادى از 
فعالیت هاى عمرانى فوالدشهر به عنوان مصادیقى 
كه در نمایشگاه امســال به بازدیدكنندگان عرضه 
خواهد شــد یاد كرد و گفت: این شــهر با توجه به 
جمعیت و ظرفیت خود اقداماتى را انجام داده كه 
در مقیاس خود قابل رقابت با كالن شهرهاســت. 
شــهردار فوالدشــهر از این كه گاهى فعالیت هاى 
به نمایش درآمده از ســوى برخى شــهردارى ها 
واقعى نیست و نمى توان واقعى یا غیرواقعى بودن 
دستاورد عرضه شده را ارزیابى كرد به البى برخى 
شــهردارى ها بــراى معرفى به عنوان شــهردارى 
برتر اشــاره كرد و گفــت: ابهاماتــى درخصوص 
معرفى شــهردارى هاى برتر وجــود دارد كه باید 
شفاف ســازى شــود. مرادى اظهار داشــت: اگر 
عملكرد و دستاوردهاى واقعى براى معرفى الگوها 
مورد استناد قرار گیرد این سوءتفاهم و ابهام هایى 
كه در مورد البى برخى مدیران شهرى وجود دارد 
اتفاق نمى افتــد. وى تاكید نمود: اگــر عملكرد و 
دســتاوردهاى واقعى مورد اســتناد قــرار گیرد، 
عدالت در مورد رتبه بندى شــهردارى ها به اجرا 

درخواهد آمد.

در نشست شهردار زرین شهر با 
شهروندان و صاحب نظران مطرح 
شد: رویکرد جدید شهرداری زرین شهر 

حركت به سوی گفتمان دانش محور است
 

به گزارش روابط عمومى شهردارى زرین شهر، 
شهردار زرین شهر در نشســت هم اندیشى با 
صاحب نظران و شهروندان زرین شهر با اشاره 
به عملكرد 30 ماهه گذشته این شهردارى اظهار 
كرد: با آغاز فعالیت بنده در شهردارى زرین شهر 
در مرحله نخســت، اتمام پروژه هاى در دست 
اجرا مجموعه شــهردارى زرین شهر در دستور 
كار قرار گرفت كه امروز از پروژه هاى نیمه تمام 
شهردارى دو پروژه پارک سوار و شهرک حمل 
و نقل باقى مانده است. وى افزود: اجراى فاز اول 
تقاطع غیر هم ســطح ورودى شهرک حمل و 
نقل، عملیات روسازى محورهاى شهرک حمل 
و نقل، اجراى فاز اول آبنماى خیابان امام رضا، 
تكمیل ساختمان معاونت عمرانى شهردارى، 
اتمام لوله گذارى دفع آب هاى سطحى خیابان 
آیت اهلل مدیسه اى، بهســازى پارک 22 بهمن، 
تكمیل ورزشــگاه تختى و احداث باند شرقى 
بلوار امام خمینى از جملــه پروژه هاى تكمیل 
شده شهردارى زرین شهر است. جواد جمالى 
با اشــاره به منابع محدود مالى شهردارى زرین 
شهر و تكمیل عملیات احداث پارک سوار زرین 
شهر، اضافه كرد: تاسیس یك پایانه مسافربرى 
براى انجام این رویداد در دستور كار شهردارى 
قرار گرفت. وى تصریح كرد: پروژه پارک ســوار 
زرین شهر در زمینى به مســاحت 5/5 هكتار 
اجرایى شــده كه در مدت گذشــته بالغ  بر 19 
میلیارد تومان بــراى اتمام این پــروژه هزینه 
گردیده و امروز شاهد پیشــرفت 90درصدى 
این پروژه هستیم هرچند شهردارى براى اتمام 
این پروژه با مشكالت فراوان مالى دست وپنجه 
نرم مى كند. جمالى با اشاره به اینكه در اراضى 
شــهرک حمل و نقل كه توسط شــهردارى 
زرین شهر تأمین شده 50 قطعه باربرى تعریف 
 شده است، بیان كرد: با انجام تشریفات قانونى، 
شــهردارى زرین شــهر موفق به اخذ مصوبه 
شهرک حمل ونقل زرین شهر شد و با توجه به 
موافقت اصولى شهرک به شماره 91222/73 
مورخ 27 آذر ماه 1384 با هماهنگى ســازمان 
حمل و نقل هماهنگى استان اصفهان و شوراى 
اســالمى شــهر در دو مرحله تعداد 35 قطعه 
باربرى پس از طى تشــریفات قانونى به فروش 

رسیده است.

رویکرد جدید شهرداری زرین 
شهر حرکت به سوی گفتمان 

دانش محور است

شهردار فوالدشهر تنها شهرداری حاضر رویداد
از استان اصفهان در پنجمین نمایشگاه 

مدیریت شهری

وقتی شهرهای 
زیر صد هزار نفر 
جمعیت در چنین 
نمایشگاه هایی 

شرکت 
می کنند نه فقط 
می خواهند خود 
و دستاوردهای 

شان را تبلیغ کنند 
بلکه می خواهند از 
تجربه های مدیران 
شهرهای بزرگ تر 

برای بهبود 
فعالیت های خود 

استفاده کنند

ابهاماتی درخصوص معرفی 
شهرداری های برتر وجود دارد 

که باید شفاف سازی شود

پس از این نمایشگاه مدیران شهری می توانند 
از تجربه های کسب شده برای توسعه هرچه 

بیش تر شهر خود استفاده کنند
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شهر  چادگان
بهشتی در همین نزدیکی

چادگان در دوران صفویه بــا كوچاندن ترک 
زبانان توسط شاه عباس اول به این ناحیه و نیز 
به واسطه دارا بودن موقعیت طبیعی مساعد و نزدیکی 
به زاینده رود، ناحیه آبادی بوده اســت . نام باستانی 
چادگان پاراتاک بوده و یکی از آبادترین نقاط محسوب 
می شد. به طوری كه از نوشته های مورخین برمی آید 
آخرین پادشاه هخامنشــی برای گردآوری سپاه به 
پاراتاک آمــده و از این راه با عبــور از دهات دیگر به 
همدان رهسپار شده است.  درباره اقامت اسکندر در 
محل روایات مختلف است، اما از میزان نفوذ وی در این 
خطه همین بس كه شــهری را كه اكنــون به صورت 
روستایی در مجاورت چادگان قرار گرفته است به نام 
وی نام گذاری شــده و هنوز هم به اسکندری معروف 
است. اما آنچه كه مشهور است، در این محله پاراتاک به 
طور كلی منهدم شــد و مردم شهر خانه های مخروبه 
خود را رها كرده و دردو كیلومتری شــهر قدیم بنای 
شهر جدیدی را گذاشتند، هنوز تپه های ساختمانهای 
مخروبه پاراتاک وجود دارد. امابدست آمدن ستونهای 
سنگی شکســته و آجر های بزرگ و بقایای ظروف 
سفالی و مفرغی نشــان دهنده این حقیقت است كه 

چادگان در هزار سال پیش دارای تمدنی وسیع است.
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 امامزاده عبداهلل بن زید
امامزاده عبداهلل بن زید پدر شاه عبدالعظیم واقع در شهر رزوه كه هم جاذبه 

زیارتى و هم جاذبه طبیعى و گردشگرى دارد. 

چادگان از دو بخش چاد و گان تشكیل شده اســت، ) چاد( كلمه اى تركى به 
معناى شیار، شكاف و دره و ) گان( پســوند نسبت مى باشد. قرار گرفتن بافت 
قدیم شــهر چادگان در میان دره اى كوچك با معناى لغوى آن یكسان است. 
پیدایش شهر چادگان نه بر اساس ضرورت هاى تاریخى یا سیاسى بوده ، بلكه 
بیشتر به علت شرایط مناسب محیط طبیعى بوده است. وجود رودخانه مهم 
زاینده رود مهم ترین عامل پیدایش شهر چادگان بشــمار مى آید. از آنجایى 
كه شهر چادگان بر روى تپه هاى كم ارتفاع بنا گردیده است ، این تپه ها عالوه 
بر این كه به عنوان نشانه هاى موثر در شهر عملكرد دارند ، سیماى خاصى در 
شكل گیرى شــهر ارائه مى دهند همین طور اختالف ارتفاع در تفكیك نوع 
كاربردى زمینه بســیار موثر و عامل عمده اى در جهت حفظ مزارع و باغات و 

كنترل توسعه مناطق مسكونى در بافت كشاورزى شهر بشمار مى آید.

 دهکده تفریحی زاینده رود
 با توجه به پتانسیل بسیار قوى حاشیه دریاچه سد زاینده رود و پالک هاى احداث 
شده در این منطقه، چادگان به عنوان یكى از مهم ترین مناطق استان اصفهان براى 
فعالیت توریستى و تفریحى بشمار مى رود. لطافت هوا مناظر زیبا، جاذب و فضاى 
بسیار مصفاى دریاچه، این منطقه را در گروه یكى از زیباترین تفرج گاه هاى استان 
قرار داده است كه در كنار سد چادگان و در ســاحل دریاچه پشت سد با امكانات 
تفریحى فراوان و مناظر زیبا از طبیعت، یكى از جاذبه هاى بارز گردشگرى استان 
مى باشد. در این مجموعه امكانات رفاهى از قبیل اسكله قایقرانى، زمین ورزش، 
مجموعه تجارى، رستوران، چایخانه سنتى و استخر به طور كامل راه اندازى شده 

 چایخانه سنتیاست.
این مجموعــه زیبا و دیدنى كه با هدف زنده نگاه داشــتن ســنتهاى اصیل 

ایرانى احداث شده چشم اندازى زیبا از ساحل دریاچه دارد. 

 دیگر امکانات رفاهی
احداث سكوهاى نشیمن خانوادگى، احداث باشگاه سواركارى براى آموزش 
و سواركارى میهمانان، احداث اســكله قایقرانى دهكده با دستگاه هاى قایق 

پدالى، قایق موتورى و یك دستگاه اتوبوس دریایى مجهز شده است. 
احداث رســتوران بــراى پذیرائــى میهمانان،تجهیز و راه اندازى اســتخر 
مطابق اســتانداردهاى معمول كه در ســانس هاى مختلف جهت خانمها و 
آقایان قابل استفاده مى باشــد، احداث زمین هاى ورزشى فوتبال، والیبال، 
بســكتبال، تنیس و پینگ پنــگ، براى احــداث تله كابین و پیســتهاى 
دوچرخه ســوارى نیز پیش بینى هاى الزم انجام شده اســت، احداث باند 
 فــرود هلكوپتــر و پروازهاى نمایشــى نیز از دیگــر امكانات ایــن منطقه 

است.

نکته

مشهد کاوه که 
نام های آن  
»کودلّیه« و 

»کوالّیه« بوده، 
زادگاه و مدفن 
مجاهد مشهور 

تاریخ، کاوه 
آهنگر است. 
کاوه که پیشه 

او آهنگری و از 
اهالی کوالّیه 
بوده و برای 

امرار معاش به 
مقتضای شغل 

خود به اصفهان 
رفته و در آنجا 
حرفه خود را 

ادامه می دهد 
و بر علیه ظلم و 
ستم ضحاک می 

شورد و به همراه 
عامه مردم که 
از کثرت ظلم و 
بیداد به ستوه 

آمده بودند 
، ضحاک را از 

تخت چند ساله 
پادشاهی به زیر 
می کشد. کاوه 
به هنگام مرگ 
وصیت نمود تا 
وی را در محل 

تولدش به خاک 
بسپارند و چنین 

شد
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 جاذبه های تاریخی 
مهم ترین جاذبــه تاریخى  چادگان، خانه معظم الملك میر پنج به شــماره 
ثبت 21815 مى باشد. این ســاختمان  داراى زیرزمین، تاالرها و اتاق هاى 

وسیع با دیوارهائى مزین به نقوش و آیینه كارى هاى ظریف  مى باشد.
تزئینات خانه متاثر از تزئینات قرن گذشته اروپا ست لكن ساخت آن مطابق 
با موقعیت جغرافیایى منطقه اســت. از جمله به جهت موقعیت كوهستانى 
منطقه و جلوگیرى از ورود سرما در جلو ایوان اتاق خواب جداره اى از شیشه 
هاى الوان به صورت قرینه قرار گرفته اند. در مقابل عمارت آن حوضى بزرگ 

تصویر خانه را با شیشه هاى رنگینش منعكس مى سازد.

 دیگر آثار تاریخی چادگان
پل اورگان و مســجد جامــع اورگان در 32 كیلومترى مركز شهرســتان، 
امامزاده خواجه محمد، روســتاى پرمه در 46 كیلومترى مركز شهرستان و 
امامزاده اسماعیل روستاى فراموشــجان در 27 كیلومترى مركز شهرستان  
را مى توان نام برد. مشــهد كاوه كه نام هاى آن  »كودلّیه« و » كوالّیه« بوده، 
زادگاه و مدفن مجاهد مشــهور تاریخ، كاوه آهنگر اســت. كاوه كه پیشه او 
آهنگرى و از اهالــى كوالّیه بوده و براى امرار معاش به مقتضاى شــغل خود 
به اصفهان رفته و در آنجا حرفه خود را ادامه مى دهد و بر علیه ظلم و ســتم 
ضحاک مى شــورد و به همراه عامه مردم كه از كثرت ظلم و بیداد به ستوه 
آمده بودند ، ضحاک را از تخت چند ساله پادشاهى به زیر مى كشد. كاوه به 
هنگام مرگ وصیت نمود تا وى را در محل تولدش به خاک بســپارند. پیكر 
او به كوالیه منتقل شــده و در كنار مزار پسرش)قارون( به خاک سپرده شد، 

پس از این واقعه كوالیه تدریجاً به مشهد كاوه تغییر نام داد.
از اماكن تاریخى این منطقه مى توان مقبره كاوه آهنگر را نام برد كه ســابقه 
تاریخى آن به قبل از اسالم مى رســد و در كنار آن مزار یكى از سادات علوى 
به نام امامزاده حیدربن على)ع( قرار دارد، قبر)قارون( یكى از پســران كاوه 
در كنار این دو مقبره اســت. دیگر ابنیه تاریخى مشــهد كاوه، برجى است 
كه مربوط به پانصد ســال قبل اســت و  از آن براى دیده بانى و اشــراف بر 
روستا اســتفاده مى شــد. نظرگاه هایى نیز بنام)قیه( به زبان محلى یعنى 
"صخره)پرپى("، محل بلند مشرف به آب و )گگ قاچ( یعنى درخت همیشه 
سبز  و هم اكنون موجودند كه منصوب به ســادات علوى)ع( است  وسالیانه 
محل حضور اهالى، در مناســبت هاى مذهبى اســت. از محل هاى تاریخى 
و باستانى دیگر مى توان به بقایاى كودلیه باســتانى)نام قدیم مشهد كاوه( 
و قبرســتان هاى معروف آن اشــاره كرد. تعداد چهار مجسمه شیر سنگى 
از كودلیه باســتانى به جا مانده كه با توجه به نقل قول هــا، متعلق به مقبره 

بزرگان و سران قوم آریا بوده اند.
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مهم ترین جاذبه 
تاریخی  چادگان، 
خانه معظم الملک 
میر پنج به شماره 

ثبت 21815 
می باشد. این 

ساختمان  دارای 
زیرزمین، تاالرها 

و اتاق های وسیع با 
دیوارهائی مزین 
به نقوش و آیینه 
کاری های ظریف  

می باشد
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 مســتغاثی: برای آشــنایی بیش تر 
خوانندگان با شــما، به صــورت اجمالی 

خودتان را معرفی بفرمایید؟
امیرحاجلــو: بنــده عنایت امیرحاجلو هســتم، 
داراى تحصیالت در مقاطع كارشناسى مدیریت 
دولتى و كارشناســى ارشــدمدیریت اجرائى و 
دانشــجوى مقطع دكترى مدیریت استراتژیك 
با 23 سال ســابقه در آموزش و پرورش و مدت5 
سال است كه به عنوان شهردار در خدمت مردم 
فهیم چادگان هستم. ضمنا4ً سال نیزدر شوراى 
اسالمى شــهر چادگان در دوره ســوم عضویت 

داشتم.
 جمعیت شهر چادگان بر اساس آخرین 

سرشماری چند نفر است؟
شــهر چادگان قریب  به 12 هــزار نفر جمعیت 
 ثابــت دارد، ولیكــن بــا احتســاب جمعیــت 
مهاجـــــر  شهـــــر و وجــود 10 مجتمــع 
ویالیى فعــال در حاشیــــه زاینــــــده رود 
 ایــن شهـــــر نزدیــك بــه 30000 نفــــر 

جمعیت دارد.
 شهرداری چادگان در چه سالی تأسیس 

شده و دارای چه درجه ای  است؟
شــهردارى چادگان از ســال 1342 تأســیس 
شده است.درحال حاضر شــهردارى چادگان با 
وســعتى باغ بر37000000متــر مربع ازدرجه 
6 برخوردار اســت، اما ما از طریق وزارت كشور 
پیگیرى هایى انجام داده ایم كه درجه شهردارى 
ارتقا یابد. البته مالک هایى نیز از ســوى سازمان 
 همیارى شــهردارى ها بــه این منظــور لحاظ 

شده است. 
ما مدارک و مســتندات را آماده كرده ایم یعنى 
شــرایط براى دریافت درجه هفت مهیا است. با 
جمعیتى كه داریم و با ســابقه اى كه شهردارى 
چادگان دارد و بیش از نیم قرن از تأســیس آن 

مى گذرد.
 بودجه شــهرداری چادگان در ســال 
گذشــته تا چه انــدازه تحقــق یافت و 
 در ســال 95 چه مقــدار پیــش بینی 

شده است؟
بودجه در سال 1390 كمتر 10 میلیارد ریال در 
تفریق بودجه حاصل شــد. در سال 91 این مبلغ 

به 12 میلیارد و پانصد میلیون ریال رسید. 
در ســال 92 به 20 میلیارد ریال. در ســال 93 
به مقــدار 32 میلیارد ریــال و در ســال 94 به 
47 میلیــارد ریــال و پیــش بینى ما در ســال 
 95 این اســت كه این رقم بــه 53میلیارد ریال 

افزایش یابد.
 مهم ترین مشــکالتی كــه در ابتدای 
مسئولیت خود به عنوان شهردار چادگان 
با آن مواجه شدید، شامل چه مواردی بوده 

است؟
عمده مشكل،مباحث مالى بود. حقوق كارمندان 
به مدت چند ماه پرداخت نشــده بود، هم چنین 
بدهى هاى شهردارى به تأمین اجتماعى و سایر 
سازمان ها از دیگر مشــكالت مالى بود كه با آن 
مواجه بودیم. ضمن این كه به دلیل عدم درآمد، 

برای گفتگو با شهردار شهر چادگان، به این شهر رفتیم، شهری كه دهکده تفریحی 
آن شهرۀ عام و خاص اســت و با داشــتن امکانات تفریحی فراوان و مناظر زیبا از 
طبیعت یکی از جاذبه های بارز گردشگری اســتان می باشد، هرچند كه جاذبه تاریخی این 
شهـــر نیز كاًل معلوم و مشخص است،در دوران صفویه با كوچاندن ترک زبانان توسط شاه 
عباس اول به این ناحیه و نیز به واســطه دارا بودن موقعیت طبیعی مســاعد و نزدیکی به 
زاینده رود، ناحیه آبادی بوده است. نام باســتانی چادگان پاراتاک بوده و یکی از آبادترین 
نقاط محسوب می شده است. به طوری كه از نوشته های مورخین برمی آید آخرین پادشاه 
هخامنشی برای گردآوری سپاه به پاراتاک آمده و از این راه با عبور از دهات دیگر به همدان 
رهسپار شده است. در این محله پاراتاک به طور كلی منهدم شــد و مردم شهر خانه های 
مخروبه خود را رها كرده و در 2 كیلومتری شهر قدیم بنای شهر جدیدی را گذاشتند و این 
همه، نشان دهنده حقیقتی است كه چادگان در هزار سال پیش دارای تمدنی وسیع است. با 

امیرحاجلو شهردار جوان و خوش آتیه این شهر به گفتگو نشستیم.

مهم ترین میراث من ، مطالبات 
شهرداری از ویالهای حاشیه زاینده رود 

و ایجاد درآمد پایدار است

عنایت امیرحاجلو، شهردار شهر چادگان:
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پروژه اى براى شهردارى تعریف نشده بود. اولین 
موضوعى كه ما پیگیرى نمودیم، نهضت آسفالت 

بود كه براى شهر ضرورت داشت. 
ما در دو مرحله بحث جراحى شــهر را داشتیم، 
یك مرحلــه در بحث گازكشــى شــهر كه كل 
شــهر تخریب شــد و مردم از بحث ترانشــه ها 
رنج مى بردنــد و بحث دوم پــروژه فاضالب بود 
كه در كنار پروژه گازكشــى فعال شــد و عماًل 
 معابــر اصلى و فرعى شــهر شــخم زده شــد و 

ازبین رفت. 
از یك طرف ما درگیر بودیم تا ایــن پروژه ها به 
پایان برسد و از طرفى نیز مردم توقع داشتند كه 
شهردارى این مشكل را رفع نماید. ما از اعتبارات 
شــهردارى، ترمیم كل ترانشه هاى شهر را انجام 

دادیم. 
دومیــن اقدام، بحــث روكش آســفالت بودو ما 
توانســتیم روكش خیابان هاى اصلى شــهر را 
انجــام داده و بالغ بر 40میلیــارد ریال در بحث 
آســفالت هزینه نمودیم، اداره كل شهرســازى 
نیز حــدود 500تن قیــر دراختیار شــهردارى 
چــادگان قــرار داد. ضمــن این كه با دســتور 
اســتاندار و پیگیرى معاونت عمران استاندارى، 
مبلغى براى پروژه آســفالت اختصــاص یافت. 
هــم چنیــن موضــوع ورودى هاى شــهر كه 
مشكالت خاصى داشــت مرتفع شــد، ورودى 
شــهر از ســمت اصفهان، میدان اصلــى و بلوار 
متروكه و قدیمى شهر بهســازى و احداث شده 
و لكه گیرى و روكش اســفالت آن انجام شــد. 
نهضت درختــكارى نیز ازجملــه اقدامات مهم 
 شــهردارى اســت كه آن را از چهار سمت شهر 

آغاز نمودیم. 
شــهر چادگان شــهرى گردشگرى اســت اما 
متأسفانه در حوزه فضاى سبز و پارک كار نشده 
بود، اكنــون در ورودى هاى شــهر درختكارى 
انجام شده و پارک بزرگ شهر نیز براى سال 95 

درحال آماده سازى است. 
 سرانه فضای سبز شــهر چادگان چند 
مترمربع اســت و آبیاری آن با چه روشی 

انجام می شود؟
ســرانه فضاى ســبز با توجه به جمعیت موجود 
 در شــهر چادگان باید براى هر نفر 37 مترمربع 
باشد.براى آبیارى تمام فضاى ســبز شهر از آب 
شــرب اســتفاده مى شــد كه با توجه به بحران 
خشكسالى و این اعالم از ســوى استاندارى كه 
دیگر استفاده از آب شرب شهربراى آبیارى  مجاز 
نیســت، ما باید از گزینه دیگرى بــراى آبیارى 
فضــاى سبزاســتفاده مــى كردیم،بنابراین ما 
الى روبى چند چاه سطح شــهر را انجام دادیم و 
تقریباً با یك میلیارد و هفتصد و شــصت میلیون 
ریال اعتبار به صورت خودگــردان انجام دادیم 
و در مرحلــه اول آب را به لوله هاى اصلى شــهر 
كه در اختیــار ما بود انتقال دادیــم، یعنى بحث 
جداســازى پروژه آب فضاى ســبز از آب شرب 
شهرى را در مرحله اول انجام دادیم و امیداوریم 
در ســال 95 و 96 آبیارى را به صورت قطره اى 

درآوریم.

 شــهر چــادگان در زمینــه حمل و 
اقداماتی داشــته  نقل شــهروندان چه 

 است؟
شــهردارى در حوزه حمل و نقل درون شــهرى 
وظایفــى دارد، در حــوزه برون شــهرى نیز با 
توجه به نبودن ترمینال در شــهر، جلســاتى در 
فرماندارى شهرستان برگزار شــــده كه بر این 
اساس موقت  دفتر گردشگـــرى شهردارى را به 
بحث ترمینال شهـر اختصاص داده ایم تا مشكل 
شــهروندان براى بحث حمل و نقل برون شهرى 

نیز مرتفع شود.
 دیدگاه شــما دربــاره مدیریت واحد 

شهری در شهرها چیست؟
اعتقاد دارم كه اگر مدیریت واحد شهرى اجرایى 
شود و دســتگاه هاى خدمات رســان مانند آب، 
برق، گاز ، مخابرات و سایر سازمان ها،به صورت 
واحد عمل نمایند، اقدامات بهتر و سریع تر پیش 
خواهد رفــت. اگر مدیریت واحد شــهرى ایجاد 
شود بسیارى از مشــكالت مانند تداخل وظایف 
ســازمان هایى نظیر ارگان هاى ذكر شده، پیش 

نخواهد آمد.
 شــهرداری چادگان تا چــه اندازه در 
زمینه مباحث فرهنگــی ورود پیدا كرده 

است؟
در حوزه فرهنگى اولین كارى كــه ما ورود پیدا 
كردیم بحث ســاماندهى گلزار شــهدا بودكه به 
عنوان یك پروژه فرهنگى تعریف شــد. ســعى 
نمودیم مدیریت منظمى در شــهردارى داشته 
باشــم، نظم بخشــى در سیستم شــهردارى به 
عنوان مثال برگزارى جلسات منظم با كارمندان 
و پاكبانان شــهردارى كه از نظــر من خط مقدم 
فعالیت هاى شهردارى هستند، ازجمله اقدامات 

ما بوده است. 
برگزارى كالس هاى قرآن، پیگرى مناســبت ها 
توسط روابط عمومى شــهردارى در سطح شهر 
كه فرماندار شهرســتان نیز اعالم نمودند روابط 
عمومى شــهردارى چادگان بروزتریــن روابط 

عمومى هاست. 
البتــه الزم اســت عنــوان كنــم كــه شــهر 
چــادگان متأســفانه فرهنگســرا نــدارد، ولى 
شــهردارى  تفریحــى  فرهنگــى  مجتمــع 
 در این شــهر بــراى عموم مــردم شــهر قابل 

استفاده است.
 به برخی از پروژه های مهمی كه توسط 
شهرداری چادگان و با مسئولیت شما انجام 

شد اشاره بفرمایید؟
اجراى كامل طــرح بزرگ نهضت آســفالت در 
كلیه معابر اصلى و فرعى شــهر در مدت 4سال 
بالغ بر 40000تن آســفالت، اجراى كامل طرح 
بزرگ جدول و كانیو در ســطح معابر اصلى شهر 
چــادگان، اجراى طرح توســعه فضاى ســبز و 
درختكارى و پارک هاى محلى در سطح محالت 
مختلف شهر بخصوص بوستان بزرگ شهردارى 
در جنب میدان اهلل، اجراى پــروژه بزرگ پروژه 
جداسازى آب فضاى ســبز از آب شرب شهرى 
كه امیدواریم حداكثر تا پایان سال 95عملیاتى 

گــردد و بررســى و اصالح طرح تفصیلى شــهر 
 چادگان، برخى از مهم ترین اقدامات شهردارى 

بوده است.
 مشاركت و همکاری مردم و شهرداری 

چادگان چگونه بوده است؟
همكارى مردم چادگان با شهردارى بسیار عالى 
بوده است و شوراى اسالمى شهر نیز تعامل بسیار 
سازنده اى با شهردارى داشته است. امیدوارم در 
سال جدید كه از طرف مقام معظم رهبرى به نام 
اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل نامگذارى شــده، 
بتوانیم بــه صورت عملیاتى، برنامــه ها، پروژها، 
طرح هــا و امورى را كــه موردنظر شــهروندان 
عزیز اســت و ما بصــورت برنامه اى یك ســاله 
 درآوردیم ان شــاءا... بتوانیم آن هــا را عملیاتى 

نماییم.
 مهم ترین میراث شــما برای شهردار 

آینده شهر چادگان چه خواهد بود؟
دوره اول و دوم شــوراى اســالمى شــهرمان 
متأســفانه منحــل شــدو علــت انحــالل نیز 
عدم تعامل بیــن شــورا، شــهردار و مجموعه 
استاندارى بود. اما شــوراى دوره سوم را 6 سال 
ادامه دادیم بــا توجه به این كه 2 ســال و نیم بر 
آن افزوده شــد تا با انتخابات ریاست جمهورى 
همزمان شود و شــوراى چهارم نیز حدود چهار 
ســال اســت كه تداوم دارد. تعامــل كاملى نیز 
 میان شــورا، شــهردار و مجموعه اســتاندارى 

وجود دارد. 
مهم ترین میراث ما كه قبــاًل به عنوان عضوى از 
اعضاى شــوراى شهر فعالیت داشــتیم و خود را 
از شــورا جدا نمى دانیم، مهم تریــن میراث من 
براى آیندگان این شــهر، مطالبات شهردارى از 
ویالهاى حاشیه زاینده رود و ایجاد درآمد پایدار 
است كه همیشــه براى شــهرداران آینده باقى 

خواهد ماند.
مطالبات، چیزى اســت كه ما براى شهرگرفتیم، 
مااین مطالبات راقانونمند كردیــم كه در آینده 
هر كسى كه مى خواهد در حاشــیه زاینده رود 
ســاخت و ســازى انجام دهد باید حق و حقوق 
شــهردارى را پرداخــت نمایــد. ایــن بهترین 
میراث شهردار و شــورا براى شهردارى و شوارى 
آینده شــهر چادگان اســت و الاقل مــى داند 
 كه ایــن شــهردارى منابع درآمــدى به صورت 

پایدار دارد. 
شــاید پیش از این بســیارى از افراد، مــا را به 
عنوان هنجار شــكن و كســى كه قانون را زیر پا 
مى گذاردو نمى خواهد سلســله مراتب و جایگاه 
ها را حفظ كندنــام مى بردند، اما ما تالشــمان 
را به منظــور بازپس گیــرى ایــن مطالبات، به 
دلیل پایمال نشــدن حق و حقوق شــهردارى و 

شهروندان انجام دادیم.
 نظر شــما درباره ماهنامه نگاه شــهر 

چیست؟
نگاه شــهر از دیدگاه من یك نگاه ویژه است و ما 
به مجموعه دوســتانى كه در نگاه شهر با عشق و 
عالقه و تالش بســیار زحمت مى كشند افتخار 

مى كنیم.

شهرداری در 
حوزه حمل و نقل 

درون شهری 
وظایفی دارد، در 
حوزه برون شهری 

نیز با توجه به 
نبودن ترمینال 

در شهر، جلساتی 
در فرمانداری 

شهرستان برگزار 
شــده که بر این 
اساس موقت  

دفتر گردشگـــری 
شهرداری را به 
بحث ترمینال 

شهـر اختصاص 
داده ایم تا مشکل 
شهروندان برای 
بحث حمل و نقل 
برون شهری نیز 

مرتفع شود
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 مستغاثی: شهر مهاباد در چه موقعیت 
جغرافیایی قرار گرفته است؟

پورفتحعلى: شــهر مهاباد در شــمال اســتان 
اصفهان و در ابتــداى ورودى كویر مركزى واقع 
شده اســت كه از شــمال و غرب به شهرستان 
نطنز، از سمت جنوب به شهرستان اردستان و از 

سمت شرق به كویر منتهى مى شود.
 حریم و محدوده شــهر مهاباد چقدر 

وسعت دارد؟
حریم شــهر در طرح هادى 5 هــزار هكتار بوده 
است و در طرح جامع كاهش یافت ولى و به دلیل 
وجود تعدادى از آثار تاریخى شــاخص در شهر، 
پیگیرى هاى بســیارى انجام شدو مجدداً حریم 
شــهر را به همان 5 هزار هكتــار بازگرداندیم، 
ضمن این كه محدوده شــهر نیــز 250 هكتار 

است.
 شهــــرداری مهاباد چه رتبــه ای 

دارد؟
شهردارى مهاباد از درجه 3  برخوردار است. كه 
اخیراً مدارک الزم جهــت اخذ درجه 4 به وزارت 

كشور ارسال گردیده است .
 جمعیت شــهر مهاباد بر اساس آخرین 

سرشماری چند نفر است؟
جمعیت شهر  در زمان افتتاح شهردارى 5 هزار 
نفر بود و طبیعتاً به دلیل نبود اشــتغال و كمبود 
درآمد، ایــن جمعیــت كاهش یافتــه و اكنون 
بر اساس آخرین سرشــمارى حدود 4 هزار نفر 

است.
 بودجه شهرداری مهاباد در سال 94 تا 
چه اندازه تحقق یافت و در سال جاری چه 

مقدار بودجه پیش بینی شد؟
در سال 94 بودجه شــهردارى 18 میلیارد ریال 
بود كــه 25 میلیــارد ریال وصول شــد. بودجه 
 ســال 95 نیز 23 میلیارد ریال تصویب گردیده 

است.
 مهم ترین مشــکالتی كــه در ابتدای 
مهاباد  شــهردار  عنــوان  به  حضورتان 
 با آن مواجــه بــوده اید چه مــواردی

 است؟
دو مشكل اساسى در شــهر مهاباد وجود داشت، 
یكى از آن ها موضــوع فرهنگى و دیگرى مبحث 

عمرانى بود. 

مشکل فرهنگی مهاباد این بود که مردم 
اعتماد خود را نسبت به شهرداری 

از دست داده بودند

محمدرضا پورفتحعلی، شهردار شهر مهاباد در گفتگو با نگاه شهر:
محمدرضا پورفتحعلی كارشــناس 
ارشد مدیریت اجرایی است، وی از 
سال 1374 فعالیتش را در شهرداری مهاباد 
آغاز نمود و در ســال 82 به عنوان معاون 
شــهرداری شــهر درچه خدمــت نمود. 
پورفتحعلی از  ســال 87 تا 1392 معاونت 
شهرداری ابریشــم را به عهده داشت و از 
مهرماه 1392 به عنوان شهردار شهر مهاباد 

انتخاب شد.
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در حوزه عمــران، توقع مردم برآورده نشــده بــود و از طرفى نیــز با توجه 
این كه شــهر مانند یك خانه مى مانــد و ما با باید براى این خانه همیشــه 
هزینه كنیم تا سر پا بماند و یا اگر مشكلى در گوشــه و كنار این خانه پیش 
آمد حداقل، آن را رفع نماییم تا مشــكل بیش تر نشــود، این موضوع عماًل 
در ســال هاى قبل و پیش از ورود بنده به عنوان شــهردار در شــهر مهاباد، 
انجام نشده بود و شــهر به صورت شهرى فرســوده درآمده بود و على رغم 
این كه ما نیز بعد از ورودتــا این لحظه حدود 40میلیــارد ریال در مباحث 
 عمرانــى هزینه نمــوده ایم اما هنــوز توقع خودمــان نیز برآورده نشــده

 است. 
مشكل فرهنگى موجود نیز این مسئله بود كه مردم به نوعى با شهردارى قهر 
كرده بودند، یعنى اگر فردى ضرورى ترین كار را نیز با شــهردارى داشت، به 
شهردارى وارد نمى شد زیرا اعتماد خود را نسبت به شهردارى ازدست داده 
بودند.چون شهردارى بیشتر یك نهادى سیاسى تعریف شده بود تا یك نهاد 
خدماتى و عمرانى آشتى مردم با شــهردارى حدود یك سال طول كشید و 
ما توانســتیم اعتماد مردم را جلب كنیم اكنون مردم بــه صورت قانومند به 
شــهردارى مراجعه مى كنند و خدمات نیز در حد مطلوب به آن ها ارائه مى 

شود.
 شهرداری مهاباد به منظور توسعه گردشگری در شهر چه برنامه 

داشته است؟
یكى از مباحثى كه از ســوى شهردارى مهاباد پیگیرى شــده، توجه به آثار 
تاریخى شــهر و مبحث گردشــگرى و به ویژه كویرنوردى است كه بتوان از 
این حوزه به عنوان منبع درآمد پایدار براى شــهر اســتفاده نمود. مى توان 
گفت كه شــهر مهاباد در اســتان اصفهان بهترین كویر ایران را دارد زیرا از 
 انواع كویر رملى است، فاقد بوته زار اســت و به جاده ترانزیت بسیار نزدیك

است. 
شهردارى مهاباد كویرنوردى این شهر رابه عنوان یكى از فرصت هاى سرمایه 
گذارى استان به ثبت رسانده اســت و اخیراً نیز سرمایه گذاران براى ورود به 

این حوزه ابراز تمایل كرده اند. 
ضمن این كه در مهاباد، خانه هاى تاریخى بســیارى نیز وجود دارد كه یكى 
از خانه هاى تاریخى شهر توسط مالك به شهردارى واگذار شده است و قرار 
اســت به عنوان اقامتگاه بوم گردى مورد استفاده قرارگیرد. در زمینه مرمت 
و حفاظت آثار تاریخى دیگر در این شهر مانند یخچال قدیمى ، آب انبارها ، 
آتش كده ، خندق، كاروانسرا و آثارى دیگر نیز شهردارى كمك هایى را ارئه 

مى دهد. 
 به برخی از مهم ترین پروژه هایی كه توســط شهرداری مهاباد 

انجام شده اشاره بفرمایید؟
احداث ساختمان شماره 2 شــهردارى،احداث میدان ورودى و باند كندرو 
كنار گذر جاده ترانزیــت و پارک جنگلى، روكش آســفالت بلوار 45 مترى 
مهاباد كه بعد از بیست سال با هزینه بالغ بر7 میلیارد ریال انجام شد، بلوک 
فرش بلوار 45 مترى، تمام معابر شــهر به غیر از خیابان اصلى فاقد روشنایى 
بود كه در این مدت روشنایى كلیه معابر شهر انجام گرفت،آسفالت تعدادى 
از محالت بزرگ شــهر، جدول كشى خیابان اصلى شــهر، نصب ست هاى 
ورزشــى، احداث دریاچه مصنوعى، احداث پارک بازى كــودكان، مكانیزه 
كردن سیســتم هاى ادارى و مالى شــهردارى ، ایجاد فضاى سبز، و احداث 
10 هكتارباغ گل، آبرســانى شــهرک شــهید عبداله زاده با هزینه بالغ بر 
4/000/000/000 ریال برخى از پروژه هایى اســت كه در زمان مسئولیت 

بنده به عنوان شهردار این شهر انجام شده است.
 سرانه فضای سبز در شــهر مهاباد چند مترمربع است و از چه 

شیوه ای برای آبیاری استفاده می شود؟
شهر مهاباد شــهرى كویرى و كم آباد است، وســعت خدماتى ما نسبت به 
جمعیت شهر بزرگ است و سرانه فضاى ســبز در داخل شهر 12 مترمربع 

یکی از مباحثی که 
از سوی شهرداری 

مهاباد پیگیری 
شده، توجه به 

آثار تاریخی شهر و 
مبحث گردشگری و 
به ویژه کویرنوردی 
است که بتوان از 

این حوزه به عنوان 
منبع درآمد پایدار 
برای شهر استفاده 

نمود. می توان 
گفت که شهر مهاباد 
در استان اصفهان 
بهترین کویر ایران 

را دارد زیرا از 
انواع کویر رملی 
است، فاقد بوته 

زار است و به جاده 
ترانزیت بسیار 

 نزدیک
است. شهرداری 

مهاباد کویرنوردی 
این شهر رابه 
عنوان یکی از 
فرصت های 

سرمایه گذاری 
استان به ثبت 
رسانده است و 

اخیرًا نیز سرمایه 
گذاران برای ورود 
به این حوزه ابراز 
تمایل کرده اند 

امادر بحث حمل و نقل داخل شهر، مهاباد هنوز تاکسی 
ندارد و شاید نیز به نوعی تا کنون جواب نمی داده است و 

متقاضی و درخواستی تا پیش از این وجود نداشت

شهر مانند یک خانه می ماند و ما باید برای این خانه همیشه 
هزینه کنیم تا سر پا بماند و اگر مشکلی در گوشه و کنار این 

خانه پیش آمد، آن را رفع نماییم تا مشکل بیش تر نشود

است،از ســویى دیگر، پارک جنگلى شهر حدود 
20 هكتار است كه در مقدار ســرانه فضاى سبز 
داخل شهر لحاظ نشــده است زیرا پارک جنگلى 
در كنار جاده ترانزیت قــرار دارد. مى توان گفت 
كه آبیارى فضاى سبز در مهاباد به صورت روش 
 تحت فشار انجام مى شود. شهردارى دریاچه اى

مصنوعى در باالى پــارک جنگلى احداث نموده 
كه از این دریاچه تــا بلوارها و معابر شــهر  لوله 
كشــى انجام شــده اســت، اما امكان آبیارى به 
صورت قطره اى وجود نــدارد و آبیارى به صورت 
غرقابى اما از نوع تحت فشــار انجام مى شود. در 
برخى قســمت ها نیز آبیارى بــا تانكر انجام مى 

شود.
 آیا شــهر مهاباد درباره حمل و نقل با 

مشکلی مواجه است؟
با توجه به این كه بیش تــر اداره هاى دولتى در 
شهر اردستان واقع است اغلب مردم در این مسیر 
رفت و آمد دارند كه با استفاده از وسیله شخصى 

یا تاكسى انجام مى شود. 
امادر بحث حمل و نقل داخل شهر، مهاباد هنوز 
تاكسى ندارد و شاید نیز به نوعى تا كنون جواب 
نمى داده اســت و متقاضى و درخواستى تا پیش 
از این وجود نداشــت، ولى اكنون مردم متقاضى 
هســتند ولى فعاًل از وسایل شــخصى یا آژانس 

استفاده مى كنند.
 شــهر مهابــاد از سیســتم فاضالب 

برخوردار است؟
در شــهر مهاباد، چاه هاى جذبى وجــود دارد و 

سیستم فاضالبى تا كنون تعبیه نشده است.
 شــهرداری مهاباد درآینـــــده چه 

برنامه هایی دارد؟
برخى پروژه هاى عمرانى نیمه تمام در شهر باید 
در سال جارى تكمیل شوند و تعدادى پروژه نیز 

باید كلید بخورد. 
درحال حاضر اگر وســیله نقلیه به انتهاى شــهر 
برود امــكان دور زدن براى آن وجــود ندارد كه 
سعى داریم این مشكل را رفع نمائیم، هم چنین 
اصالحات هندسى در معابر و میادین باید انجام 
شــود، تكمیل دریاچه مصنوعى براى توســعه 
گردشگرى و كمك به مبحث درآمدى شهردارى 
باید انجام شــودضمن این كه دریاچه مصنوعى 
به دلیل ایــن كه در باالى شــهر قــرار گرفته و 
مســاحت بزرگى دارد، در كمك به آب و هواى 
شــهر تأثیرگذار اســت.  در بحث فرهنگى نیز، 
شــهردارى تفاهم نامه اى را با یكى از خیرین به 
منظور احداث فرهنگســراى شهر منعقد ساخته 
ونقشــه آن در حال تهیه اســت و پنجاه درصد 
هزینه از ســوى شــهردارى تأمین خواهد شد، 
این فرهنگسرا شامل ســالن اجتماعات سیصد 
نفره،كتابخانــه، كافــى نت و بخــش هاى الزم 

دیگرى است كه درنظر گرفته شده است.
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 مستغاثي: شــهر طرقرود در چه موقعیت 
جغرافیایی قرار دارد؟

منتظرالقائم: شــهر طرقرود در حاشــیه جاده قدیم 
اصفهان- كاشان و در فاصله 80كیلومترى شهرستان 
اصفهان و 35 كیلومترى شهر نطنز قرار دارد. این شهر 
در دل كویر قرار دارد اما به واســطه قــرار گرفتن در 
دامنه كوه هاى كركس، از آب و هواى بســیار مطبوع 
و محیطى سرسبز  برخوردار است، براى معرفى بهتر 
كافى است بدانیددر مرداد و شــهریور سال گذشته 
در منطقه كشــه هر روز بارندگى وجود داشت.. شهر 
طرقرود، شهرى كامالً گردشگرى است كه از مجموعه 
6 روستا با نام هاى كشه، باغستان باال، آبكشه، باغستان 

پایین، یحیى آباد و طرق تشكیل شده است.
 چه تعداد جمعیت در شهر طرقرود ساكن 

هستند؟
جمعیت ثابت شــهر نزدیك به 3 هزار نفر اســت، اما 
تعداد واحدهاى مسكونى آن با احتساب ساختمانهاى 
چند واحدى  نزدیك به 5 هزار واحد  است كه به صورت 
ویالیى مى باشند و به ویژه در روزهاى تعطیل جمعیت 

بسیارى از سایر شهرها و بخصوص از شهرهاى اصفهان 
و تهران به طرقرود وارد مى شوند و بر اساس آمارهاى 
موجود، در این ایام تعداد جمعیــت تا 20 و حتى 30 
هزار نفر نیز افزایش مى یابد. ولى به طور متوســط در 
تابستان و به استثناى روزهاى تعطیل، جمعیت شهر 

طرقرود بین 7 تا 8 هزار نفر است.
 وسعت حریم و محدوده شهر طرقرود چند 

هکتار است؟
حریم شهر در طرح پیشنهادى شــهردارى در طرح 
هادى كه تقریبــاً اقدامــات آن انجام شــده و براى 
تصمیم گیرى به كمیته برنامه ریــزى خواهد رفت. 
بر این اســاس، نزدیك به 2100 هكتار وسعت حریم 
شهر است كه نزدیك به 480 هكتار محدوده خدمات 

شهردارى است.
  شهرداری طرقرود در چه سالی آغاز بکار 

نمود؟
 شهردارى این شهر از مهرماه سال 1392 فعالیت خود 

را آغاز كرد.
  بودجه شهرداری طرقرود در سال جاری چه 

مقدار است؟
بودجه شهردارى در ســال 1395 حدود 17 میلیارد 
ریال بسته شده است، كه اگر بخواهیم 40 درصد آن 
را به هزینه هاى جارى اختصاص دهیم، حدود 80 یا 
90 میلیارد ریال آن براى امور عمرانى باقى خواهد ماند 
كه متأسفانه براى شهرى با وسعت 380 هكتار با یازده 
محله مستقل و منفصل بسیار ناچیز است. یعنى اگر 
هزینه هاى فضاى ســبز و خدمات شهرى از آن كسر 
شــود تقریبا به هر محل حدود پنجاه میلیون تومان 
خواهد رسید در حالیكه آسفالت كوچه معمولى بیش 

از یكصد و پنجاه میلیون  تومان هزینه دارد.
  مهم ترین مشکالتی كه از ابتدای مسئولیت 
خود در شهرداری طرقرود با آن مواجه بودید 

چه مواردی بوده است؟
وقتى شــهرى تأســیس مى شــود، باید ساختمان 
شــهردارى از همان ابتــدا اماده شــود، زمینى براى 
شهردارى و حداقل دو خودرو در دسترس شهردارى 
باشــد. اما در بدو ورود به شــهردارى طرقرود نه تنها 
امكانات اولیه وجود نداشــت بلكه این شهر حتى از 

منتظرالقائم، شهردار شهر طرقرود در گفتگو با نگاه شهر:

گام های استراتژیکی را به منظور توسعه شهر درنظر 
گرفته ایم که کامالً با اهداف گردشگری منطبق است

منتظرالقائم به مدت چهارده سال از كارمندان دانشگاه علوم پزشکی بوده است، وی در سال 1383 به مجموعه شهرداری ها وراد شد. ابتدا به مدت 
سه سال در شهرداری كهریزسنگ و گلدشت به عنوان قائم مقام و معاون فعالیت داشت، سپس به عنوان شهردار شهر جوزدان كه مانند شهرداری 
كهریزسنگ شهرداری جدیدالتأسیس بود انتخاب شد.در ادامه، مسئولیت شهرداری داران را بر عهده گرفت و از ابتدای تأسیس شهرداری طرقرود در 

سال 1392 به عنوان شهردار  طرقرود   به فعالیت پرداخته است و به قول خودش ركوردار مسئولیت در شهرداری های جدیدالتأسیس است.
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ساختمانى براى شهردارى نیز برخوردار نبود. بنابراین 
یكى از اولین پروژه ها، احداث ســاختمان شهردارى 
بود كه خوشــبختانه به صورت ســاختمانى مدرن و 
قابل قبول احداث گردید. ســپس ســعى كردیم كه 

زیرساخت هاى شهر را تأمین نماییم.
  شــهر طرقرود به لحاظ گردشگری در چه 
سطحی قرار دارد و شهرداری در این زمینه چه 

برنامه هایی داشته است؟
شهر طرقرود از پتانسیل باالیى براى جذب گردشگر 
برخوردار اســت زیرا عالوه بر آب و هواى مطبوع، به 
لحاظ تاریخى نیز قدمت باالیى دارد، به عنوان نمونه 
قلعه اى تاریخــى  با  بیش از دو هزار ســال قدمت در 
شهر وجود دارد كه از جذابیت بسیار باالیى برخوردار 
است و با سایر قلعه هاى شناخته شــده تفاوت دارد، 
حدود 14 هزار متر مربع وسعت داردكه در سه طبقه 
بنا شده است و تعداد 400 واحد مسكونى در آن قرار 
دارد. هم چنین مسجد جامع شهر یكى از آثار تاریخى 
شــهر طرقرود است،در این مســجد، درخت سروى 
روییده است كه»صبرین« نام دارد و بوى عطرآگین 
آن بسیار جاذب است، این درخت كه قدمتى بیش از 
هزار سال دارد و در نوع خود جاذبه اى گردشگرى ایجاد 
نموده است. هم چنین در مجاورت درخت صبرین و 
در خارج از مســجد، درخت چنارى وجود دارد كه در 
سطح استان بى نظیر است كه تحت حفاظت سازمان 
میراث و شــهردارى طرقرود قرار دارند.شهر طرقرود 
داراى بافت روستا شهرى است، ضمن این كه احداث 
خانه هاى ویالیى مجلل در كنار خانه هاى قدیمى و 
سنتى شهر، شاید ناهمگونى را سبب شده باشد ولى 
بافت قدیمى و مركزى طرقرود كامالً سنتى است. در 
شهر طرقرود، آب براى قایقرانى وجود دارد، این شهر 
در زمســتان ها براى ورزش هاى زمستانى مناسب 
اســت، و به دلیل این كه در نزدیكى كویر قرار دارد به 
راحتى و تنها با حدود 5 یا 6 دقیقه رانندگى مى توان 
به این منطقه اى كویرى با شــن هاى روان و طاق زار 
رسید. به عبارتى، چهار اقلیم موجود در ایران در شهر 
طرقرود دیده مى شود. ما در شهردارى طرقرود از روز 
نخست گام هاى استراتژیكى را به منظور توسعه شهر 
درنظر گرفتیم كه كامالً با اهداف گردشگرى منطبق 
بود. البته هنوز آن چه را كه ما درنظر داشتیم محقق 
نشده است زیرا زمان كوتاهى است كه در این خصوص 
گام برداشــته ایم ولى یكى از دالیل عدم تحقق این 
 است كه شــهر طرقرود از 6 روستا تشكیل شده كه با 
 فاصله هایــى گاهاً 5 یــا 6 كیلومتــر از یكدیگر قرار 
گرفته اند. با توجه به جمعیت ساكن در شهر به عنوان 
جمعیت ثبت شــده، زمانى كه قرار است اعتبارى به 
شهردارى پرداخت شود بر اساس جمعیت ساكن انجام 
مى شود، بنابراین شهردارى بودجه بسیار ناچیزى را 
دریافت مى كند درحالى كه وســعت شهر طرقرود 
نزدیك به 420 هكتار اســت. مثالى عرض مى كنم، 
من پیش از این، شهردار شهر داران بودم، شهر داران 
با جمعیتى بالغ برا 24 هزار نفر، وسعتى حدود 450 
هكتار دارد درحالى كه طرقرود با حــدود 3 هزار نفر 
جمعیت، داراى وسعت 400 هكتار است، بنابراین اگر 
ما به خواهیم خدمات رسانى انجام دهیم، همان شرایط 
را باید داشته باشم ولى امكانات و بودجه ما در طرقرود 
بسیار ناچیز است. البته این بدان معنا نیست كه كارى 
انجام نشده ولى این شهر به ســرمایه گذار نیاز دارد و 
سرمایه گذار زمانى ورود پیدا مى كند كه زیرساخت 

هاى شهر آماده شده باشد. از سوى شهردارى حركت 
هایى در این حوزه انجام شده است، اولین چیزى كه ما 
براى جذب سرمایه گذار و نمایان كردن پتانسیل این 
شهر براى افزایش گردشــگر انجام داده ایم این است 
كه جاده اصلى شــهر را ترمیم نمودیم زیرا جاده اى 
یك بانده بود. این جاده نزدیك به 10 كیلومتر اســت 
و بودجه اى كه براى دو بانده كردن این جاده نیاز است 
حداقل 50 تا 60 میلیارد ریال مى باشد، در حالى كه 
كل بودجه شهردارى طرقرود در سه سال گذشته به 
40 یا 50 میلیارد ریال نرسیده است و چطور این اقدام 
ممكن است ولى با همه این مسائل، ما موفق شدیم به 
كمك امكانات و تجهیزات موجود در منطقه 50 درصد 
این جاده را به صورت دو بانده درآوریم و بقیه جاده نیز 
در حال عملیات است. یكى از جاذبه هاى دیگر شهر 
این است كه از بند ذخیره آب بسیار قدیمى برخوردار 
است كه حدود 2 هكتار است و گردشگران بسیارى را 
به خود جذب مى كند. این بند و اطراف آن خاكى بود و 
محیطى شایسته نداشت كه توسط شهردارى بهسازى 
و سنگفرش شد ولى فقط60 درصد اقدامات مربوطه 
انجام شده اســت.اقدامات زیادى انجام دادیم ولى به 
دلیل وسعت بسیار زیاد منطقه، انتظارات مردم برآورده 
نشده است كه امیدواریم با ایجاد درآمدهاى پایدار، بر 

مشكل كمبود بودجه، غلبه كنیم.
  سرانه فضای سبز در طرقرود چند مترمربع 

است؟
ما به تازگى براى احداث فضاى سبز اقدام نموده ایم و به 
جز یك پاركى كه جدیداً درحال احداث اســت، فضاى 
سبز عمومى شاخصى در شهر وجود ندارد. البته محیط 
طرقرود از باغ هاى بســیار برخوردار است و اگر چه اكثراً 
 مالكیت خصوصى دارند ولى گردشگران از آن ها   استفاده 
مى كنند. دو دریاچه با نام هاى بند طرق و چال سامون 
در شــهر طرقرود وجود دارد كه محیط اطراف آن ها 
بسیار زیباست و البته بیش از 50 آبگیر در این منطقه 
وجود دارد و محیط اطراف آن ها نیز به صورت فضاى 

سبز، مورد استفاده عموم قرار مى گیرد.
 برخــی از مهم ترین پــروژه های عمرانی 

شهرداری طرقرود را نام ببرید؟
احداث جاده اصلــى، مهم ترین پروژه ها اســت زیرا 
هرفردى كه به این شهر وارد مى شود انتظار دارد یك 
محیط شهرى ببیند درحالى كه این محیط در طرقرود 
از لحاظ جاده اى كامالً غیر استاندارد و بسیار خطرناک 
است، بر این اساس دو بانده كردن جاده اصلى شهر كه 
50 درصد آن انجام شــد. بازهم ادامه خواهد داشت. 
اولویت بعدى شــهردارى، عملیات طرح مجاور  بند 
طرق است كه به عنوان مجموعه اى گردشگرى آماده 
مى شود و سعى مى كنیم براى آن سرمایه گذار جذب 
نماییم. هم چنین مشاور شهردارى درحال بررسى بر 
روى قلعه طرقرود است تا بدانیم  كه تا چه اندازه مى 
توانیم آن را بازســازى و ایمن كنیم زیرا اگر این قلعه 
آماده شود مى توانیم اقدامات بســیارى را در زمینه 
گردشگرى به انجام برسانیم. اقدامات عمرانى ما در 11 
محله شهر طرقرود انجام خواهد شد و حتماً هر محله 
حداقل یك پروژه عمرانى خواهد داشــت.هم چنین 
بخش قابل توجهى از اقدامات شهردارى به آسفالت 
اختصاص خواهد یافت زیرا خواسته اصلى مردم بوده 
است، البته ما اعتقاد داریم باید بر روى زیرساخت ها 
بیش تر كار كنیم تا سرمایه گذاران جذب شوند و براى 
اقدام در محدوده شهر ما راغب شوند.در ضمن عملیات 

دوبانده كردن جاده طرق كشه نیز در دست بررسى و 
بزودى عملیاتى خواهد شد .

 شــهر طرقرود به لحاظ حمل و نقل درون 
شهری با چه مشکلی مواجه است؟

متأســفانه یكى از بزرگ ترین مشكالت در این شهر، 
موضوع حمل و نقل است. بین محالت شهر طرقرود، 
حمل و نقل ثابتى وجود ندارد، ســرمایه گذار بخش 
خصوصى نیز حاضر نیســت در این محدوده فعالیت 
كند، دلیل اصلى هم این اســت كه ممكن اســت در 
مدت زمانى، مسافر بسیارى براى حمل و نقل وجود 
داشته باشد اما ماههایى از سال به دلیل كاهش تعداد 
ساكنین، این امر دچار ركود شود. به هر حال، متأسفانه 
تا كنون شرایط براى ایجاد مجموعه یا سازمان خدماتى 

حمل و نقل در این شهر ایجاد نشده است.
  آیا شــهر طرقرود از سیســتم فاضالب 

برخوردار است؟
متأسفانه خیر. همانطور كه میدانید آب و فاضالب از 
وظایف شهردار نیست لیكن شهر طرقرود شهرى كاماًل 
سنگى است و معروف ترین معادن تراورتن كشور در 
طرق قرار دارد. این محیط ســنگالخ سبب شده كه 
حتى گازرســانى نیز تا حدود 3 یا 4 سال قبل انجام 
نشده بود و علت اصلى آن نیز سختى حفارى . شیب 
تند در این منطقه است، و از طرفى هنوز آب طرقرود 
از آب روستایى به سازمان آب و فاضالب تحویل نشده 
به همین دلیل سازمان فاضالب هنوز اقدام به سرمایه 

گذارى در این منطقه نكرده است.
  شهرداری برای ایجاد منابع درآمدی پایدار 

برنامه خواهد داشت؟
اصلى تریــن اقدامى كه یك مدیر شــهرى مى تواند 
براى شهر خود انجام دهد این است كه در بخش هاى 
مختلف شــهر، پایدارى ایجاد كند و مهم ترین اینها 
درآمد ثابت است. با توجه به بحران كنونى در شهردارى 
ها، بهترین حالت این است كه شهردارى، خود، درآمد 
داشته باشد. شــهر طرقرود شهرى است كه براى این 
موضوع، قابلیت بسیارى دارد و در دو زمینه مى توان 
سرمایه گذارى نمود، یكى در زمینه گردشگرى است 
كه ما مى توانیم محیط هاى گردشگرى ایجاد كنیم و 
درحال حاضر نیز با سه سرمایه گذار براى ایجاد محیط 
هاى الزم به منظور توســعه گردشگرى مانند هتل 
یا مراكز تفریحى در این شــهر وارد مذاكره شدیم 
تا با قرار دادن زمین در اختیــار آنها، در این منطقه 
ســرمایه گذارى نمایند. از طرف دیگر، این منطقه 
معادن قابل توجهى دارد كه متأســفانه به محیط 
زیست منطقه آسیب رسانده اند اما این معادن مى 
توانسند فرصتى باشند براى توســعه درآمد شهر، 
ولى در این ســى ســال كه این معادن فعال بوده 
اند از آن ها اســتفاده اى نشده اســت و فقط سبب 
تخریب محیط زیســت زیباى منطقه شده اند. ما 
انتظار داشــتیم این معادن بخشى از تخریبى را كه 
ایجاد كرده اند ترمیم نماینــد، برخى از این معادن 
حاضر به همكارى شده اند و بخشى همكارى الزم را 
نداشته اند، اما شهردارى در دو بُعد وارد شده است 
یك مورد این است كه معادن باید به صورت ثابت، 
از درآمد خودشــان شــهر را منتفع نمایند و دیگر 
این اســت كه معادن موجود در منطقه، مثل شن و 
ماســه ، تونان و ... در اختبار شهردارى قرار بگیرد تا 

شهردارى بتواند درآمدى پایدار ایجاد كند.

نکته

ما به تازگی برای 
احداث فضای 
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جدیدًا درحال 
احداث است، 

فضای سبز 
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از باغ های 
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اکثرًا مالکیت 

خصوصی 
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نام های بند 
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دارد و محیط 

اطراف آن ها نیز 
به صورت فضای 

سبز، مورد 
استفاده عموم 
قرار می گیرد
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 مســتغاثي: موقعیت جغرافیایی شهر 
جندق چگونه است؟

حشمت: شهر جندق یكى از شهرهاى كویرى و 
محروم استان اصفهان و دورترین شهر با فاصله 
400 كیلومترى در اســتان اصفهان واقع شده 
است. 110 كیلومتر با مركز شهرستان اصفهان، 
260 كیلومتر با شــهر دامغان در استان سمنان 
و هم چنیــن 320 كیلومتر با شــهر یزد فاصله 
دارد. شهر جندق در مســیر ترانزیتى جنوب به 
شمال كشــور واقع اســت و مهمانانى از مسیر 
اصفهان به مشــهد مقدس و هم چنین از مسیر 
شمال به بندرعباس و بالعكس از این جاده مى 
 گذرند و از این لحاظ، جندق موقعیت مناسبى 

دارد.
  از چه تاریخی مســئولیت شهرداری 

شهر جندق بر عهده شما قرار گرفت؟
من از سال 1375 كارمند شهردارى جندق و از 
سال 80 به عنوان كارمند رسمى این شهردارى 
فعالیت داشته ام. از 20 شــهریورماه 1394 به 
عنوان سرپرست شــهردارى جندق منصوب و 
سپس از اواخر ماه آذر در ســال 1394 با حكم 
قطعى اســتاندار مســئولیت شــهردارى شهر 

جندق را عهده دار شدم.
  شــهر جندق چه تعداد جمعیت دارد؟ 

این شهر در حدود 5 هزار نفر جمعیت دارد.
 شما به عنوان شــهردار جندق، بزرگ 
ترین مشکالت این شهر را چه مواردی می 

دانید؟
عمــده تریــن مشــكالت و معضالت شــهر 
جندق در زمینــه مباحث مالى، نبــود اداره ها 
و یا نمایندگى هــاى آن ها، نبــود بانك ملى، 
مشكالت آموزشــى، معضالت بهداشتى، وجود 
معابر نابســامان و خاكى در شهر،نابسامانى سه 
ورودى شهر)شهر جندق ســه ورودى از سمت 
 استان ســمنان، نائین و روســتاى مصر دارد( 

مى باشد.
 زمانی كه مسئولیت شهرداری جندق 
به شــما واگذار شد، شــهرداری در چه 

شرایطی قرار داشت؟
 من شــهردارى را بــا 9 میلیارد ریــال بدهى 
تحویل گرفتم،بدهى بــه پیمانكارها، كارمندان 
شــهردارى، ســازمان همیارى كه سبب شده 
اكنــون نیز پروژه هــاى شــهردارى به صورت 
كامــل متوقف شــود. علت اصلى نیــز، كمبود 
بودجــه و نبود منابــع درآمدى مالــى، برنامه 
 ریزى به منظــور تعریف و اجراى پــروژه بوده

است.
 منابع درآمـــدی شهر جندق از چه 

روش هایی حاصل می شود؟
 در شــهر جندق منابع مالى بســیار محدودى 
وجود دارد، عوارض بسیار ضعیفى از پروانه هاى 
ســاختمان، عوارض تفكیك و عوارض نوسازى 
حاصل مى شــود، هم چنین كاركــرد محدود 
ماشین آالت كه از سال 94 آغاز شده، مجموعه 
منابع مالى شــهر جندق را تشــكیل مى دهد و 

گفتگوی نگاه شهر بامحمدعلی حشمت، شهردار شهر جندق:

مسئولین باید ما را از شهرداری های 
بزرگ جدا کنند و ما را مانند آن ها نبینند

 جندق شهری كوچک در حاشــیه جنوبی كویر مركزی ایران در شمال شرقی استان 
اصفهان و از توابع شهرســتان نائین است. وجه تســمیه جندق از دو كلمه جنب به 

معنی)كنار( و دق به معنی)دشت، كویر و زمین( تشکیل شده است.
یغمای جندقی برای اهل ادب و هنر، شاعر نام آشنایی است كه در قرن دوازدهم هجری قمری 
می زیست. جندق برای گردشگران داخلی و خارجی، منجمان، مورخان و دوستداران میراث 
فرهنگی نام آشنایی اســت و با وجود كوچکی دارای ویژگی مثبت بسیاری است كه می توان 

گفت شهر هزارخوبی و هزارچهره است.

نکته

طرح دوبانده 
شدن کمربندی 
جندق)ورودی 

سمنان( را 
پیگیری نمودیم 
که اواخر سال 

گذشته این طح 
تصویب شد، با 
توجه به سیلی 
که در آبان ماه 

سال جاری حادث 
شد و خسارات 
بسیاری را به 

شهر جندق وارد 
ساخت به همین 

دلیل پخش 
سیالب های شهر 
با حضور مهندس 

شیشه فروش 
مدیریت بحران 

استانداری 
مورد بررسی 
قرار گرفت. 

طرح کمربندی 
و طرح پخش 
سیالب ها از 

سوی شهرداری 
به سازمان 

برنامه و بودجه 
ارائه شده و 
امیدواریم 
با اختصاص 

بودجه، به اجرا 
برسد
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 در مجموع، این شــهر درآمد بســیار ضعیفى 
دارد.

 آیا درنظردارید از معادن شهر به عنوان 
منابع درآمدی پایدار استفاده كنید؟

در مجموع  حــــدود 7 معدن ســنگ در شهر 
جندق فعالیــت دارند از جمله معادن ســنگ 
ساختمان، سنگ ســیلیس، البته در مجموع، 
20 واحــد معدن ســنگ در این شــهر وجود 
دارد كه به تدریــج وارد فعالیت مى شــوند، از 
سوى شــهردارى رایزنى ها با این معادن انجام 
شــده اما ان ها اعالم مى كنند كــه ما عوارض 
خود را به ســازمان صنایع و معادن مى دهیم و 
ارزش افزوده مان را نیز پرداخــت مى كنیم. و 
با توجه به مشكالتى كه هســت نمى توانیم به 
 صورت مستقیم به شهردارى عوارضى پرداخت 

نماییم. 
شــهردارى نیز از این معادن درخواســت كرده 
كه الاقل كمك هاى عــام المنفعه مانند احداث 
كتابخانه و ســاختمان هاى ادراى در شهر ارائه 
نمایند تا حدااقل مردم كویــر از آن ها بهره مند 
شوند. در هر صورت درنظرداریم كه با همراهى 
شوراى اســالمى و معتمدین شــهر به رایزنى 
هاى خود در این زمینه ادامــه دهیم. عالوه بر 
معادن، شــهر جندق به لحاظ گردشگرى نیز از 
پتانســیل الزم برخوردار اســت و  اگر بتوان در 
زمینه گردشگرى نیز  اقدامات الزم را انجام داد، 
مى توان از این حوزه نیز براى ایجاد درآمد براى 

شهر استفاده نمود.
 شــهرداری جنــدق چــه درجه ای 

دارد؟
شــهردارى داراى رتبــه ســه مى باشــد كه 
امیدواریم با انجام شــیوه نامه، بــه رتبه 5 ارتقا 

یابد.
 مهم ترین پروژه های شــهر جندق از 
زمان مسئولیت شما به عنوان شهردار این 

شهر چه مواردی بوده است؟
طرح دوبانده شــدن كمربندى جندق)ورودى 
ســمنان( را پیگیــرى نمودیم كه اواخر ســال 
گذشته این طح تصویب شــد، با توجه به سیلى 
كه در آبان ماه سال جارى حادث شد و خسارات 
بسیارى را به شهر جندق وارد ساخت به همین 
دلیل پخش سیالب هاى شهر با حضور مهندس 
شیشــه فروش مدیریت بحران استاندارى مورد 

بررسى قرار گرفت. 
طرح كمربندى و طرح پخش سیالب ها از سوى 
شهردارى به ســازمان برنامه و بودجه ارائه شده 
و امیدواریم با اختصاص بودجه، به اجرا برســد.

پروژه ســاختمان آتش نشانى شــهر نیمه كاره 
اســت كه اعتبارى بالغ بر 3 میلیــارد ریال نیاز 
دارد و تنها ایستگاهى اســت كه در آن منطقه 
نیاز اســت و با توجه بــه محوریت ایــن جاده، 
تكمیل این ســاختمان و تجهیز آن به خودروى 
آتش نشانى از ضروریاتى اســت كه امیدوارم با 
 حمایت مسئولین اســتان و شهرستان به انجام

برسد.

 بودجه شهرداری در سال 95 چه مقدار  
پیش بینی شد؟

مقدار بودجه در ســال گذشته 10 میلیارد ریال 
بسته شد و مقدار بودجه در سال 95 مقدار 12 
میلیارد ریال پیش بینى شد و با توجه به بدهى 
شهردار پیشــین كه حدود 9 میلیارد ریال بوده 
است، این مقدار بدهى به 6 میلیارد ریال كاهش 

یافته است.
 فضای ســبز در شــهر جندق از چه 

سطحی برخوردار است؟
فضاى ســبز شــهر همراه با باغ هــاى موجود 
در حــدود 8 هكتار اســت ولى به طــور كلى، 
فضاى سبز شــهر به ویژه در حاشیه كمربندى 
 بســیار محدود اســت و آبیارى بــا تانكر انجام 

مى شود.
طرح مطالعه فضاى ســبز در قسمت شرق شهر 
جنــدق را از طریق كارشناســان مــورد تأیید 
اســتاندارى پیگیرى نمودیم كه در دست اقدام 
است و گزارشــات آن به زودى ارائه خواهدشد 
و انتظار داریم بــا انعكاس این طرح از ســوى 
اســتاندارى به شــهردارى جنــدق، در زمینه 
فضاى سبز بودجه اى بالعوض به این شهردارى 
اختصاص یابد تا ما بتوانیم با اجراى لوله كشى، 
آبیارى با اســتفاده از تانكر را با روشــى بهینه 

جایگزین كنیم.
 وســعت حریم و محدوده شهر جندق 

چگونه است؟
- 225 هكتار وســعت محدوده شهراست، هم 

چنین شهر از هر طرف 5 كیلومتر حریم دارد.
 شــهردار شــهر جندق از مسئولین 

شهرستان و استان چه انتظاری دارد؟
ما استدعا داریم مســئولین استان و شهرستان، 
به شــهرهاى كوچــك و محروم مانند شــهر 
جندق توجــه بیش ترى داشــته باشــند و به 
لحاظ منابــع مالى آن هــا را حمایــت نمایند 
تا حداقل شــهردارى بتوانــد جوابگوى بدهى 
هاى پیمانكاران و كارمندان شــهردارى باشد. 
تعداد 28 نفــر كارمند و كارگر در شــهردارى 
جندق فعالیــت دارند كه حــدود 400 تا 450 
میلیــون ریال باید بــراى حقوق ایــن عزیزان 
پرداخت شــود كه درحال حاضر به دلیل منابع 
مالى محــدود، كارگــران به مدت ســه ماه و 
 كارمندان به مدت دو ماه حقوق خود را دریافت

نكرده اند. 
ما حتى براى تأمیــن ماشــین آالت خدماتى 
و عمرانى بــراى شــهرد ارى بودجــه نداریم. 
مســئولین محترم باید ما را از شــهردارى هاى 
بزرگ جدا كنند و ما را ماننــد آن ها نبینند، ما 
توان پرداخت حتى 50 درصد هزینه ماشــین 
آالت عمرانى و خدماتى شهردارى را نیز نداریم.

ما در سال 94 با توجه به داشــتن سهمیه یك 
ماشین آالت براى شــهردارى، به دلیل نداشتن 
منابع مالى نتوانســته ایم این سهمیه را جذب 
كنیم و اگر این مسئله ادامه یابد از سهمیه 94 و 

95 محروم مى شویم.

در شهر جندق 
منابع مالی بسیار 
محدودی وجود 
دارد، عوارض 
بسیار ضعیفی 
از پروانه های 

ساختمان، عوارض 
تفکیک و عوارض 
نوسازی حاصل می 

شود، هم چنین 
کارکرد محدود 

ماشین آالت که از 
سال 94 آغاز شده، 

مجموعه منابع 
مالی شهر جندق را 
تشکیل می دهد 
و در مجموع، این 

شهر درآمد بسیار 
ضعیفی  دارد

رویداد

اســتاندار اصفهان  در بازدید از ورزشگاه نقش 
جهان، عمده مشكل ورزشگاه را تأمین منابع مالى 
برشمرد و اظهارداشت: مدیریت استان تالش مى 
كند كه به تعهدات خود در خصوص تامین منابع 
مالى پایبند باشد و وضعیت امروز ورزشگاه نشان 
مى دهد كه برگزارى مسابقات لیگ شانزدهم در 
این ورزشگاه امكان پذیر است.به گزارش اداره كل 
روابط عمومى استاندارى اصفهان، دكتر رسول 
زرگرپور در بازدید از روند اجراى پروژه ى ورزشگاه 
نقش جهان، اظهارداشت: بعد از بهره بردارى از 
فار اول مصالى بزرگ امام خمینى)ره(، مدیریت 
استان تمركز خود را بر ورزشگاه خواهد گذاشت 
تا در برنامه ى زمانبندى شده این پروژه نیز بتواند 
به بهره بردارى برسد. زرگرپور با اشاره به بازدید 
خود از ورزشگاه گفت: با توجه به قولى كه به وزیر 
ورزش و جوانان داده شــد و همچنین براساس 
آنچه كه امروز مشــاهده كردیم این ورزشــگاه 
براى لیگ شانزدهم آماده خواهد شد. استاندار 
اصفهان با بیان اینكه لیگ شانزدهم در هفته ى 
اول مرداد ماه آغاز مى شود، افزود: مسئوالن نیز 
برنامه ى زمانبندى پایانى خود را در این تاریخ قرار 
داده اند و وضعیت امروز ورزشگاه نشان مى دهد 
كه برگزارى مسابقات در استادیوم این ورزشگاه 
در تاریخ مورد نظر امكان پذیر است. مدیر ارشد 
استان تأمین منابع مالى را عمده مشكل موجود 
خواند و گفت: خوشبختانه فوالد مباركه بیشتر از 
تعهدات خود تا به امروز هزینه كرده است و دولت 
نیز تالش خواهد كرد كه تخصیــص ها زودتر 

صورت گیرد.
وى اضافه كرد: تصور من این است كه اگر منابع 
مالى تامین شــود بهره بردارى فاز اول ورزشگاه 
نقش جهان براى لیگ شــانزدهم امكان پذیر 
خواهد بود و از همــكاران خواهش مى كنم كه 
بدون در نظر گرفتن منابع مالى، ورزشگاه را براى 
هفته ى اول مرداد ماه آمــاده كنند و مدیریت 
اســتان نیز به تعهدات خود در خصوص تامین 
منابع مالى پایبند خواهد بــود.  زرگرپور افزود: 
در حال حاضر زمین چمن ورزشگاه آماده شده، 
عمده ى قســمت هاى مربوط به ســقف انجام 
شده، سازه ها پیشرفت خوبى داشته و تاسیسات 
رختكن هاى مربوط به یك تیم نیز آماده شــده 

است.
رسول زرگرپور با تاكید بر اینكه شركت توسعه ى 
اماكن ورزشى باید هرچه زودتر به تعهدات خود 
عمل كند، افزود: پیمانكار باید به صورت دو و سه 
شیفت فعالیت نماید و با توجه به اینكه پیمانكار 
حدود 85 درصد مطالبات خود را دریافت كرده 

است لذا باید با تمام توان كار را ادامه دهد.

استاندار اصفهان :

برگزاری مسابقات لیگ 
شانزدهم در ورزشگاه نقش 

جهان امکان پذیر است
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پرورش درباره چگونگى تأســیس آزمایشــگاه 
فنــى و مكانیــك خاک وابســته به ســازمان 
همیارى شــهردارى هاى اســتان اصفهان مى 
گوید: آزمایشــگاه فنى مكانیك خاک در سال 

1371 در دفتر فنــى اســتاندارى اصفهان وبا 
همت معاونت عمرانى وقت تأســیس شــد تا 
بازویى بــراى دفتر فنى اســتاندارى باشــد. با 
گذشت حدود ســه ماه، به دلیل كوچكى محل 

و از ســویى دیگر با توجه به توافقات بعمل آمده 
با مدیرعامل وقت در سازمان همیارى شهردارى 
هاى اســتان اصفهان، توافقى صــورت گرفت و 
بر اساس آن، آزمایشــگاه فنى مكانیك خاک از 

گفتگو با سعید پرورش، 
 سرپرست آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
 وابسته به سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

به بهانه تغییر مکان آزمایشگاه فنی و  مکانیک خاک وابسته به سازمان همیاری شهرداری های استان 

با توجه به تغییر مکان آزمایشگاه فنی مکانیک خاک در سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان كه از محل قبلی خود واقع 
در سازمان همیاری شــهرداری ها به خیابان جی منتقل شده و در كنار دیگر بخش های وابســته به سازمان همیاری مانند تاالر 
شهروند، شركت همیار مهر قرار گرفته است، بر آن شدیم تا با سرپرست این آزمایشــگاه به گفتگو بنشینیم. سعید پرورش كارشناس 
زمین شناسی است كه از سال 1371 در آزمایشگاه مکانیک خاک در سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان به عنوان كارشناس 
و معاون آزمایشگاه فعالیت داشته اســت، پرورش و همکاران او در این آزمایشــگاه، با گذراندن دوره های مرتبط با بخش های مختلف 
آزمایشگاهی در این واحد وابسته به سازمان همیاری فعالیت دارند، سعید پرورش از سال 1386 تا كنون سرپرستی این آزمایشگاه را به 

عهده دارد.

سرپرست آزمایشگاه فنی مکانیک 
خاک هدف اولیه از تأسیس 

آزمایشگاه فنی مکانیک خاک را 
کمک به دفتر فنی استانداری و 
سپس کمک به معاونت عمرانی 
شهرداری ها به منظور باال بردن 

کیفیت پروژه های عمرانی 
شهرداری استان اصفهان برشمرد
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دفتر فنى منفك شــد و به عنوان یكى از اجزاى 
ســازمان همیارى شــهردارى هاى استان قرار 

گرفت. 
پرورش افزود: بعــد از این كه آزمایشــگاه فنى 
مكانیك خــاک، جزیــى از ســازمان همیارى 
شــهردارى ها شــد، چندین مرتبه مــكان این 
آزمایشگاه تغییر كرد و سرانجام به محل كنونى 

آن و اقع در جنب تاالر شهروند رسید.
وى تصریح كرد: در سال 86 و با ورود شوراهاى 
اســالمى شــهرها، كم كــم نقش دفتــر فنى 
 اســتاندارى كمرنگ شد و نقش شــهردارى ها
شــدت بیش تــرى گرفــت، بنابرایــن ارتباط 
 آزمایشگاه با دفاتر معاونت عمرانى شهردارى ها

افـــــزایش یافت و به عبارت بهتر، فعالیت این 
آزمایشگاه از دفتـــــر فنى اســتاندارى كم تر 
 شــد و با معاونت هاى عمرانى شــهردارى هاى

استان به صورت بیش ترى فعالیت نمود. 
ضمن این كه در ســال 91 و در زمــان حضور 
مهنــدس ذاكر به عنــوان مدیرعامل ســازمان 
همیارى شــهردارى هاى استان اصفهان، گمانه 
زنى هایى براى ارتباط با دهیارى هاى اســتان 
به منظور انجام امور آزمایشــگاهى آن ها انجام 
گرفت، بر این اســاس نامه اى از سوى معاونت 
شهر و روستا به تمام دهیارى هاى استان ارسال 
شد كه اســتفاده از آزمایشــگاه فنى و مكانیك 
خاک ســازمان همیارى، موضوع نامــه بود. تا 
كنون حدود 50 درصد از دهیارى هاى اســتان 
با این آزمایشــگاه همكارى دارند. با این وجود، 
آزمایشــگاه فنــى و مكانیك خاک سـازمـــان 
همیارى، از پتانسیل الزم براى همكارى با تمام 

دهیارى هاى استان برخوردار است.
سرپرست آزمایشــگاه فنى مكانیك خاک هدف 
اولیه از تأسیس آزمایشگاه فنى مكانیك خاک را 
كمك به دفتر فنى استاندارى و سپس كمك به 
معاونت عمرانى شهردارى ها به منظور باال بردن 
كیفیت پروژه هاى عمرانى شــهردارى اســتان 
اصفهان برشمرد و گفت: عمده فعالیت هاى این 

آزمایشگاه در چهار بخش شامل:
1. بتن)كنتــرل كلیــه مراحــل بتــون ریزى 
)ابنیــه ،راه ، ...( آزمایشــات دانه بندى شــن و 
ماســه، تعیین ارزش ماســه اى، تعیین ضریب 
پولكى و ســوزنى مصالح، لوس آنجلس،تعیین 
مقاومــت و جنــس مصالــح، تعییــن درصد 
شكســتگى طبیعــى و مصنوعــى، ارائه طرح 
اختالط بتون، تعیین اســالمپ، نمومنه گیرى 
از بتون تــازه و تعییــن عیار ســیمان، تعیین 
مقاومت فشــارى بتون آزمایش كر گیرى) مغز 
 گیرى(از بتون ســخت شــده آزمایش چكش

اشمیت(
2. خاک)كنتــرل كلیه قشــر هــاى خاكریزى 
)بســتر،زیر اساس(شناســائى و معرفى معدن، 
آزمایشــات دانه بنــدى و طبقه بنــدى خاک 
تعییــن حد روانــى و خمیرى انقبــاض، تراكم 
آزمایشــگاهى، تعیین ضریب ســوزنى و پولكى 
كلیه مصالح، تعیین وزن مخصــوص طبیعى و 

محاسبه درصد رطوبت خاكها...(
3. آســفالت)انجام آزمایشــات دانــه بنــدى، 
تعیین مقاومت مصالح تعییــن وزن مخصوص 
ودرصد قیــر، تعییــن درصد تراكم آســفالت، 
آزمایش مارشــال نمونه گیرى و كنترل كیفى 
پخش آســفالت تعییــن درجه حــرارت پخت 
و پخــش، انــدازه گیــرى ضخامت آســفالت 
 بوســیله مغــزه گیــرى و ارائه طــرح اختالط 

آزمایشگاهى( 
4. ژئوتكنیك) تعیین مقاومت مجاز ســاختمان 
ها، پل ها و ...، شناسائى و بررسى زمین شناسى 
منطقه انجام فــاز مطالعــات صحرائى، حفارى 
گمانه هاى دستى و ماشــینى  انجام آزمایشات 
صحرائــى،SPT،PLT تراكــم صحرائى و...، 
تهیه لــوگ گمانه هــاى حفارى شــده  انجام 
آزمایشات آزمایشگاهى تحكیم، برش مستقیم 
كوچك و بزرگ، هیدرومتــرى، حدود آتربرگ، 
دانه بندى، تعیین میزان كلر و ســولفات خاک 
و ...،آنالیز و تحلیــل مجموعه مطالعات صحرائى 
و آزمایشــگاهى، برآورد مقاومــت مجاز خاک، 
تعیین پارامتر هــاى فیزیكى خــاک، تخمین 
میزان نشســت، برآورد میزان نقش مجاز براى 
پى هاى سطحى و عمیق، تعیین ضریب عكس 
العمل بستر تعیین نوع سیمان مصرفى و ...(مى 

باشد.
سعید پرورش خاطرنشان ســاخت: آزمایشگاه 
فنــى و مكانیــك خــاک ســازمان همیارى 
شهردارى هاى اســتان، یكى از اعضاى انجمن 
صنفى آزمایشــگاه هاى تهران است، هم چنین 
عضو آزمایشــگاه هاى آكرودیته استان اصفهان 
مى باشــد و به عنوان یكى از آزمایشــگاه هاى 
همكار با اداره كل اســتاندارد بشــمار مى رود 
یعنــى اداره كل اســتاندارد این آزمایشــگاه را 
 به عنوان یكى از آزمایشــگاه هــاى امین خود 

مى داند. 
الزم است اشاره كنم كه حدود 70 آزمایشگاه در 
استان اصفهان وجود دارند كه از این میان، تنها 
تعداد 20 آزمایشگاه،  همكار اداره كل استاندارد 
مى باشــند و بقیه مجوز از اداره استاندارد دارند 

ولى همكار با این اداره كل نیستند.
پرورش به تجهیزات به روز آزمایشــگاه اشــاره 
نمود و افزود: وسایل و تجهیزات این آزمایشگاه، 
كم و بیش به روز اســت و به منظور رســاندن 
خطا به حداقل، یك مرتبه در ســال كالیبره مى 
شوند كه در ســطح اســتان اصفهان نیز تنها 4 
 آزمایشگاه اجازه دارند كه دستگاه ها را كالیبره 

نمایند.
سرپرســت آزمایشــگاه فنى مكانیك خاک با 
اشاره به مســافت زیاد با برخى از شهرها اظهار 
داشــت: برخى نقاط بــه دلیل مســافت زیاد، 
كم كــم از چرخه كارى مــا خارج شــده اند و 
آزمایش هاى مربوطــه را به آزمایشــگاه هاى 
محلى در اســتان واگذار نموده ایم و تمركزمان 
 را بــر روى هســته مركــزى شهرســتان قرار 

داده ایم.

رویداد

وسایل و تجهیزات 
این آزمایشگاه، 
کم و بیش به روز 
است و به منظور 
رساندن خطا به 

حداقل، یک مرتبه 
در سال کالیبره 

می شوند که 
در سطح استان 

اصفهان نیز تنها 4 
آزمایشگاه اجازه 

دارند که 
دستگاه ها را 
کالیبره نمایند

دراین همایش كه در تاریخ ششــم و هفتم 
بهمن ماه با حمایت ســازمانهاى دولتى و 
خصوصى چون ســتادحوادث غیرمترقبه 
اســتاندارى اســتان اصفهــان، اداره كل 
استاندارداستان اصفهان، سازمان همیارى 
شهردارى هاى اســتان اصفهان ، اتحادیه 
بناهاى پیش ساخته بتنى، نظام مهندسى 
اســتان اصفهان، انجمن بتن ایران، انجمن 
انبوه ســازان، كارخانه ســیمان اردستان 
و...برگزارشــد، محصوالت و فــن آوریهاى 
جدیــدى كــه میتوانســتند درصنعــت 
ساختمان دگرگونى و تحولى نو ایجادنماید 
عرضه گردید. همچنیــن دراین همایش با 
ارایه مقــاالت متعدد در چهــار حوزه بتن، 
انرژى هاى نو، معمارى و سازه با رویكردى 
انگیزشى وحضور اســاتید برجسته و چهره 
هاى شاخص صنعت ساختمان تالش شد تا 
با پرداختن به مسایل ریشه اى این صنعت 
نظیر برندســازى، ركود روانــى، اختراعات 
و اكتشــافات جدید به بررسى پیشرفتهاى 
جهانى و چالشهایى كه در ایران با آن مواجه 
هستیم بپردازیم واز نقاط ضعف خود نقاط 
قوت ســاخته و روح پویایى را در این حوزه 

ایجاد نماییم.
همچنین در ایــن همایش نمایشــگاهى 
جنبى از دســتاوردها و فن آوریهاى جدید 

درصنعت ساختمان برگزار شد.
از دیگر برنامــه هاى همایــش رونمایى از 
یك عنــوان كتاب و چنــد محصول جدید 
در صنعت ســاختمان بود همچنین از یكى 
 از پیشكســوتان این عرصه تجلیل و تقدیر 

به عمل آمد.

همایش فن آوری های نوین 
درصنعت ساختمان
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فضیلــت 
ماه مبارك 
رمضـــان

   نویسنده:
علی امیرخانی

» رمضان« در لغت از » رمضاء« به معنای شــدت حرارت گرفته شــده و به معنای 
سوزانیدن می باشد. چون در این ماه گناهان انســان بخشیده می شود، به این ماه 
مبارک رمضان گفته اند.  پیامبر اكرم)صلی اهلل علیه وآله( می فرماید: »  انما سمی الرمضان 
النه یرمض الذنوب؛ ماه رمضان به این نام خوانده شده اســت، زیرا گناهان را می سوزاند.« 
رمضان نام یکی از ماه های قمری و تنها ماه قمری است كه نامش در قرآن آمده است. در این 
ماه كتاب های آسمانی قرآن كریم، انجیل، تورات، صحف و زبور نازل شده است. این ماه در 
روایات اســالمی ماه خدا و میهمانی امت پیامبر اكرم)ص( خوانده شده و خداوند متعال از 
بندگان خود در این ماه در نهایت كرامت و مهربانی پذیرایی می كند. پیامبر اكرم)ص( می 
فرماید: » ماه رجب ماه خدا و ماه شعبان ماه من و ماه رمضان، ماه امت من است،  هر كس همه 
این ماه را روزه بگیرد بر خدا واجب است كه همه گناهانش را ببخشد، بقیه عمرش را تضمین 
كند و او را از تشنگی و عطش دردناک روز قیامت امان دهد.« این ماه، در میان مسلمانان از 
احترام، اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار و ماه سلوک روحی آنان است و مؤمنان با مقدمه 
سازی و فراهم كردن زمینه های معنوی در ماه های رجب و شعبان هر سال خود را برای ورود 
به این ماه شریف و پربركت آماده می كنند، و با حلول این ماه با شور و اشتیاق و دادن اطعام و 
افطاری به نیازمندان، شــب زنده داری و عبادت، تالوت قرآن، دعا، استغفار، دادن صدقه، 

روزه داری و... روح و جان خود را از سرچشمه فیض الهی سیراب می كنند.
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   فضائل ماه رمضان
گرچه ذكر تمام فضائل ماه مبارک رمضان از حوصله 
این مقال خارج اســت؛ ولى پرداختن و ذكر برخى از 
فضائل آن از نظر قرآن و روایات اسالمى خالى از لطف 

نیست.
1. برترین ماه سال: ماه مبارک رمضان به جهت نزول 
قرآن كریم در آن و ویژگى هاى منحصرى كه دارد در 
میان ماه هاى سال قمرى برترین است؛ قرآن كریم مى 
فرماید: »ماه رمضان ماهى است كه قرآن براى هدایت 

انسان ها در آن نازل شده است.« 
پیامبر گرامــى)ص( درباره ماه رمضــان مى فرماید: 
»اى مردم! مــاه خدا با بركت و رحمــت و مغفرت به 
شــما روى آورد، ماهى كه نزد خدا از همه ماه ها برتر 
و روزهایش بر همه روزها و شــب هایش بر همه شب 
ها و ساعاتش بر همه ساعات برتر است، ماهى است كه 
شما در آن به میهمانى خدا دعوت شده و مورد لطف او 
قرار گرفته اید، نفس هاى شما در آن تسبیح و خوابتان 
در آن عبادات، عملتان در آن مقبول و دعایتان در آن 
مستجاب است.... بهترین ساعاتى است كه خداوند به 

بندگانش نظر رحمت مى كند... .« 
2. نزول كتب آسمانی در این ماه: تمام كتب بزرگ 
آسمانى مانند: قرآن كریم، تورات، انجیل، زبور، صحف 
در این ماه نازل شده است. حضرت امام صادق)علیه 
السالم( مى فرماید: »كل قرآن كریم در ماه رمضان به 
بیت المعمور نازل شد، سپس در مدت بیست سال بر 
پیامبر اكرم)صلى اهلل علیه وآله( و صحف ابراهیم در 
شب اول ماه رمضان و تورات در روز ششم ماه رمضان، 
انجیل در روز ســیزدهم ماه رمضان و زبــور در روز 

هیجدهم ماه رمضان نازل شد.« 
3. توفیق روزه: در ماه رمضان خداوند متعال توفیق 
روزه دارى را به بندگانش داده است؛ »پس هر كه ماه 
]رمضان[ را درک كرد، باید روزه بگیرد.« انسان افزون 
بر جنبه مادى و جسمى، داراى بُعد معنوى و روحى 
هم هست و هر كدام در رسیدن به كمال مطلوب خود، 
برنامه هاى ویژه را نیاز دارند، یكــى از برنامه ها براى 
تقویت و رشــد بُعد معنوى، تقوا و پرهیزگارى است؛ 
یعنى اگر انسان بخواهد خودش را از جنبه معنوى رشد 
و پرورش دهد و به طهارت و كمال مطلوب برسد، باید 
هواى نفس خود را مهار كند و موانع رشد را یكى پس 
از دیگرى بر دارد و خود را ســرگرم لذت ها و شهوات 
جسمى نكند. یكى از اعمالى كه در این راستا مؤثر و 
مفید است روزه دارى اســت، قرآن كریم مى فرماید: 
»... اى افرادى كه ایمان آورده اید! روزه بر شما نوشته 
شد، همان گونه كه بر پیشینیان از شما نوشته شده، تا 

پرهیزگار شوید.« 
   برخی از فواید و فضائل روزه:

الف. تقویت تقوا، پرهیــزگاری و اخالص: امام 
صادق)ع( مى فرمایــد: خداوند متعال فرموده: »روزه 
از من اســت و پاداش آن را من مــى دهم.«  حضرت 
فاطمه)علیها الســالم( مى فرماید: »خداوند روزه را 

براى استوارى اخالص، واجب فرمود.« 
ب. مانع عذاب های دنیوی و اخروی: امام على)ع( 
مى فرماید: »روزه روده را باریك مى كند گوشت را مى 
ریزد و از گرماى سوزان دوزخ دور مى گرداند.«  پیامبر 
اكرم)ص( مــى فرماید: »روزه ســپرى در برابر آتش 

است.« 
ج. آرامش روان و جسم: روزه دارى روح و روان و 
قلب و دل و نیز جسم را آرامش داده و باعث سالمتى 

روح و تندرســتى جســم مى شــود. پیامبر اكرم)ص( مى فرماید: »روزه بگیرید 
تا ســالم بمانید.«باز مى فرماید: »معده خانه تمام دردها و امساک ]روزه[ باالترین 
داروهاست.« حضرت امام باقر)علیه الســالم( مى فرماید: »روزه و حج آرام بخش 
دلهاست.« حضرت على)علیه الســالم( مى فرماید: »خداوند بندگان مؤمن خود 
را به وســیله نمازها و زكات و حدیث در روزه دارى روزه هاى واجب ]رمضان[ براى 
آرام كردن اعضا و جوارح آنان، خشــوع دیدگانش و فروتنى جان هایشان و خضوع 

دلهایشان حفظ مى كنند.«  
د. مانع نفوذ شیطان: امام على)ع( به پیامبر اكرم)ص( عرض كرد: یا رسول اهلل! چه 
چیزى شیطان را از ما دور مى كند؟ پیامبرگرامى)ص( فرمود: روزه چهره او را سیاه 
مى كند و صدقه پشت او را مى شكند.« بنابراین، روزه مانع نفوذ شیطان هاى جنى و 

انسى شده و وسوسه هاى آنان را خنثى مى كند.
هـ . مساوات بین غنی و فقیر: انسان روزه دار در هنگام گرسنگى و تشنگى، فقرا 
و بینوایان را یاد مى كند و در نتیجه به كمك آن ها مى شــتابد. حضرت امام حسن 
عسگرى)ع( درباره علت وجوب روزه مى فرماید: »تا توانگر درد گرسنگى را بچشد و 

در نتیجه به نیازمند كمك كند.« 
و. احیاء فضائل اخالقی: حضرت امام رضا)ع( درباره علت وجوب روزه مى فرماید: 
»تا مردم رنج گرسنگى و تشنگى را بچشند و به نیازمندى خود در آخرت پى ببرند 
و روزه دار بر اثر گرســنگى و تشنگى خاشــع، متواضع و فروتن، مأجور، طالب رضا 
و ثواب خدا و عارف و صابر باشد و بدین سبب مســتحق ثواب شود،... روزه موجب 
خوددارى از شهوات است، نیز تا روزه در دنیا نصیحت گر آنان باشد و ایشان را در راه 
انجام تكالیفشان رام و ورزیده كند و راهنماى آنان در رسیدن به اجر باشد و به اندازه 
سختى، تشنگى و گرسنگى كه نیازمندان و مستمندان در دنیا مى چشند پى ببرند 
و در نتیجه، حقوقى كه خداوند در دارایى هایشــان واجب فرموده است، به ایشان 

بپردازند... .« 
4. وجود شب قدر در این ماه: شب قدر از شــب هایى كه برتر از هزار ماه است و 
فرشتگان در این شب به اذن خدا فرود مى آیند و جمیع مقدرات بندگان را در طول 
سال تعیین مى كنند و وجود این شب در این ماه مبارک نعمت و موهبتى الهى بر 
امت پیامبر گرامى اسالم)ص( است و مقدرات یك سال انسان ها )حیات، مرگ، رزق 
و...( براساس لیاقت ها و زمینه هایى كه خود آنها به وجود آورده اند، تعیین مى شود 
و انسان در چنین شبى با تفكر و تدبر مى تواند به خود آید و اعمال یك سال خود را 

ارزیابى كند و با فراهم آوردن زمینه مناسب بهترین سرنوشت را براى خود رقم زند. 
5.  بهار قرآن: نظر به این كه قرآن كریم در ماه مبارک رمضان نازل شده و تالوت 
آیات آن در این ماه فضیلت بسیارى دارد، در روایات اسالمى، از ماه رمضان به عنوان 
بهار قرآن یاد شده اســت؛ چنان كه حضرت امام باقر)علیه السالم(مى فرماید: »هر 

چیزى بهارى دارد و بهار قرآن ماه رمضان است.« 
بدیهى است فضائل و ثواب هایى كه براى ماه مبارک رمضان و روزه دارى ذكر شده 
و به برخى از آن ها اشاره شد، از آِن كسانى اســت كه حقیقت آن را درک كنند و به 
محتواى آن عمل و در گفتار و كردار به كار گیرند و به آن ها جامه عمل بپوشــانند. 
چنان در روایات اســالمى براى روزه دارى آدابى ذكر شده و كسانى كه صرفاً تالوت 
قرآن مى كنند، ولى به آیات و احكام آن عمل نمى كنند و یا آن كه از روزه دارى تنها 
رنج گرسنگى و تشنگى را مى كشند و بوسیله گناه، تأثیر روزه را از بین مى برند و ماه 
مبارک رمضان و فضاى معنوى آن تأثیرى بر اشــخاصى بر جاى نمى گذارد، مورد 
نكوهش قرار گرفته اند.  چنان كه پیامبر اكرم)ص( به زنى كه با زبان روزه كنیز خود 
را دشنام مى داد فرمود: چگونه روزه دارى و حال آن كه كنیزت را دشنام مى دهى؟! 
روزه فقط خوددارى از خوردن و آشامیدن نیســت، بلكه خداوند آن را عالوه بر این 
دو، مانع كارها و سخنان زشت كه روزه را بى اثر مى كنند قرار داده است، چه اندكند 
روزه داران و چه بسیارند كسانى كه گرسنگى مى كشند.«  حضرت امام سجاد)ع( 
در دعاى حلول ماه رمضان به درگاه خداوند عرض مى كند: به وســیله روزه این ماه 
یاریمان ده تا اندام هاى خود را از معاصى تو نگه داریم و آن ها را به كارهایى گیریم كه 
خشنودى تو را فراهم آورد، تا با گوش هایمان سخنان بیهوده نشنویم و با چشمانمان 
به دین لهو و لعب نشتابیم و تا دستمانمان را به سوى حرام نگشاییم و با پاهایمان به 
سوى آن چه منع شده ره نسپاریم و تا شكمهایمان جز آن چه را تو حالل كرده اى در 
خود جاى ندهد و زبان هایمان جز به آن چه تو خبر داده اى و بیان فرموده اى گویا 

نشود.
بنابراین، در ماه مبارک باید تمام اعضا و جوارح را از حرام دور نگه داشت و با اخالص، 
توكل و توســل از اهل بیت)ع( و عمل به دســتورها و احكام قرآن كریم و دورى از 
گناهان، انجام توبه نصوح و واقعى، عبادت، شب زنده دارى، درک فضیلت شب قدر 

و... فضیلت ماه مبارک رمضان را درک نمود.

شب قدر از شب 
هایى که برتر از 
هزار ماه است و 

فرشتگان در این 
شب به اذن خدا 
فرود مى آیند 

و جمیع مقدرات 
بندگان را در طول 
سال تعیین مى 
کنند و وجود این 
شب در این ماه 
مبارك نعمت و 

موهبتى الهى بر 
امت پیامبر گرامى 
اسالم)ص( است و 
مقدرات یك سال 
انسان ها )حیات، 
مرگ، رزق و...( 

براساس لیاقت ها 
و زمینه هایى که 
خود آنها به وجود 
آورده اند، تعیین 
مى شود و انسان 
در چنین شبى با 
تفکر و تدبر مى 

تواند به خود آید و 
اعمال یك سال خود 
را ارزیابى کند و 
با فراهم آوردن 
زمینه مناسب 

بهترین سرنوشت 
را براى خود رقم 

زند
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بزرگ ترین پارک تفریحى سرپوشیده  در جهان در 
15 آگوست امســال و با هزینه  بالغ بر یك بیلیون 
دالر در شــهر دبى افتتاح خواهد شــد. این پارک 
شامل 4 بخش مختلف اســت و با تكمیل ساخت 
آن، دبى بار دیگر ركــوردى را در جهان به نام خود 

ثبت خواهد كرد. 
دبى تابستان امســال با آغاز به كار پاركى كه گفته 
مى شــود بزرگ ترین پارک تفریحى سرپوشــیده  
جهان است، ركورد جدیدى را مى شكند. »دنیاى 
ماجراجویى IMG« در حال آماده ســازى است تا 
در ماه آگوســت درهاى آن به روى مردم باز شود 
و به میهمانان این شــانس را مى دهــد كه در یك 
فضاى بــازى و ســرگرمى 139355 متر مربعى 
بگردند. این جاذبه  گردشــگرى جدید، این امكان 
را براى بازدیدكنندگان فراهم مى ســازد كه از آب 
و هواى بسیار گرم دبى فرار كنند، چون این پارک 
تفریحى با ســرمایه  گذارى یك بیلیــون دالرى 
ساخته شده اســت و كاماًل سرپوشیده و دماى آن 
كنترل شده است. دبى به زودى مقصد بى چون و 
چراى خانواده هایى خواهد بود كه سلیقه هاى آن ها 
از كارتون مرد عنكبوتى به كارتون داینارسورها  و از 
آن به كارتون پاورپاف گرلز در حال تغییر است. در 
حال حاضر بلیط هاى این پارک تفریحى به فروش 
مى رســد كه در مجموع چهار قسمت تفریحى در 
آن وجود خواهد داشت: عجایب، شبكه ى كارتون، 
دره ى گم شــده ى ماجراهاى دایناسورها و سینما 

سه بعدى تفرجگاه IMG و جاذبه هاى تفریحى.
از  اصلــى  ترن هــاى  از  بعضــى  ســاخت  در 
شخصیت هاى كارتونى مانند ترن هوایى مجازى)با 
استفاده از عینك هاى 3 بعدى( بر گرفته از كارتون 
هالك، ترن هوایى چرخان برگرفته از كارتون مرد 
عنكبوتى، انتقام دكتر آک و ترن چرخان برگرفته 
از كارتون ثور تندر، الهام گرفته شــده اســت. این 
فضاى سرپوشــیده كه مســاحت آن 26 برابر یك 
زمین فوتبال اســت، ظرفیت ایــن را دارد كه در 
همزمان میزبان 30000 نفر باشد. طراحان پارک 
مى گویند كه انتظــار دارند این پــارک در اولین 
ســال آغاز به كارش میزبان 4.5 میلیون میهمان 
باشــد. قیمت بلیط این پارک تفریحــى براى هر 
نفر بزرگســال 300 درهم امارات)56 یورو( است 
و به افراد این اجــازه را مى دهد كه بــه 20 ترن و 
جاذبه هاى دیگــرى مثل اجراى زنــده و تجربه ى 
سینماى 5 بعدى دسترسى داشته باشند. در حال 

حاضر كارگران آخرین كارهــاى پارک تفریحى را 
انجام مى دهند كه در نقشه، دبى را به یك »پاتوق 
بین المللى بــراى تفریح و ســرگرمى خانواده ها« 
تبدیل خواهد كرد. گروه توسعه  دهنده ى محلى» 
الیاس و مصطفى قلــدرى« مى گوید كه این پارک 

تفریحى روز 15 آگوست افتتاح خواهد شد.
روساى مشترک مجرى این طرح و صاحبان گروه 

قلدرى مى گویند:
از آن جایى كه این پارک تفریحى اولین مقصد بین 
المللى تفریح و ســرگرمى است، ما براى میهمانان 
خود یك دنیاى كامل و بى عیب و نقص ســرگرمى 
طراحى كرده ایــم. این پارک با ارائــه  یك محیط 
كاماًل سرپوشــیده و امكان كنتــرل دماى داخل 
فضاى پارک این امكان را فراهم مى كند كه دنیاى 

ماجراجویى IMG در تمامى طول سال باز باشد.
سال گذشته ساكنان و گردشــگران دبى از این كه 
كاروانى را از دایناســورها به »دنیاى ماجراجویى 
IMG« مى آورند، بسیار شگفت زده شدند. دبى با 
ساخت بزرگ ترین پارک تفریحى، به دنبال تثبیت 
موقعیت خود به عنــوان یكــى از برترین مقاصد 
گردشگرى جهان اســت. ماه گذشــته در امارات 
متحده   عربى، از مدل معمارى یك پارک تفریحى 
عجیــب و غریب دیگــرى رونمایى شــد. پارک و 
تفرجگاه 2 بیلیــون دالرى دبــى در محیطى 23 
میلیون متر مربعى، 3 پــارک تفریحى، یك پارک 
آبى، یك هتل و یك مركز خرید و رستوران خواهد 
داشت. این پارک تفریحى كه از 6 قسمت تشكیل 
شده است به دنبال این اســت كه در تمامى طول 
سال »مقصد نهایى گردشگرى بین المللى« شود 
و تالش مى كند میهمانان پــارک و تفرجگاه دبى 
را در جو سفر ســینمایى قرار دهد. مدل بزرگ این 
مجتمع تئاترى كه طرح آن از تاج محل الگوبردارى 
شده، بخش فیلم Motiongate و هتل هایى را 
نشان مى دهد كه در اطراف پارک بزرگ و دریاچه 
قــرار گرفته اند. در ایــن پارک براى دوســتداران 
كارتون، یك مــكان به شــخصیت هاى كارتونى 
اختصاص داده شده است و شخصیت كارتون هایى 
مثل پاورپاف گرلز، دنیاى شــگفت انگیز گامبال، 
زمان ماجراجویى، بن تن و شهر تنبل  را به نمایش 
گذاشته شده است. مدیر عامل دنیاى ماجراجویى 
IMG ، لنارد اتــو، در مورد برنامه هــاى »قلمرو 
ممنوعه« صحبت مى كند كه شامل 70 دایناسور 

رباتیك مى شود.
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بزرگ  ترین پارک تفریحی جهان 
در دبی افتتــــاح می شـــــود
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روتردام بــه زودى میزبان یك پله بزرگ شــهرى 
خواهد بود. 180 پله از استیشنســپلین)خارج از 
ورودى نمادین ایســتگاه مركز روتردام( به باالى 
ساختمان مشهور گروت هندلزگبو كشیده خواهد 

شد. 
بنابــر گفتــه  معمــاران ام وى آر دى وى، ایــن 
ساختار به دنبال سنت این شهر در جشن گرفتن 
موعدهاى خاص همچون سیســتم داربستى كه 
براى ســاخت این پله اســتفاده مى گردد، مكانى 
براى برگزارى جشن ســالگرد 75 سال بازسازى 

پس از جنگ جهانى دوم بوده است.
این زیربنــاى عظیم، غیز حرفــه اى، طراحى مى 
گردد تا بتواند بــه تمامى زوایاى ایســتگاه هاى 
موجود پاســخ دهد و این ایكون موقــت را به یك 

مونومان تاریخى متصل نماید. 

در حالى كه این ســاخت و ســاز مرجعــى براى 
بازسازى این سازه ى شــهرى موجود و ادامه آن و 

تجربه جدیدى از آن خواهد بود. 
در باالى این پلكان كه داراى 29 متر ارتفاع و 57 
متر طول خواهد بود، یك عرشــه  مشــاهده براى 
مناظر منحصر به فرد اطراف یكــى از بزرگ ترین 

شهرهاى بندرى اروپا ساخته مى شود. 
بر روى ســقف، بار موجود نیز در زمان بازگشایى 
موقت ســینماى ســابق ان كه اخریــن فعالیت 
خود را در دهه 1960 داشــته نیــز راه اندازى مى 
گــردد و در طــول برقــرارى این اینستالیشــن 
بزرگ به پخــش فیلــم خواهد پرداخــت. وینى 
َمس، یكــى از بنیــان گــذاران ام وى آر دى وى، 
 گفته اســت: خوب بود اگر این امر موقت، دائمى 

مى گشت.
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اینستالیشن شهری غول اسا از ام وی 
ار دی وی؛ یک پلکان شهری در کنار 

مونومان تاریخی روتردام

بنابر گفته  معماران ام وی آر دی وی، این ساختار به دنبال سنت این شهر در 
جشن گرفتن موعدهای خاص همچون سیستم داربستی که برای ساخت این پله 

استفاده می گردد
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 اهمیت و كاركردهای مهم فضای ســبز 
شهری:

پیامدهاى توسعه شهرى و پیچیدگى هاى معضالت 
زیســت محیطى آن ها موجودیت فضاى ســبز و 
گســترش آن براى همیشــه اجتناب ناپذیر كرده 
اند. شــهرها به عنوان كانون هــاى تمركز فعالیت و 
زندگى انسان ها براى این كه بتوانند پایدارى خود را 
تضمین كنند چاره پیكره یگانه شهرها در متابولیسم 
آن ها نقش اساسى دارند كه كمبود آن ها مى تواند 
اختالالت جدى در حیات شهرى به وجود آورد. توجه 
به فضاى سبز به طور عام به عنوان ریه هاى تنفسى 
شــهرها تعریف اغراق آمیزى از كاركرد آن نیست، 
بلكه این شــبیه بیان كننده حداقل كاركرد آن در 
مفهوم اكولوژیك شهرها به شمار مى رود. فضاهاى 
ســبزى از دیدگاه تأمین نیاز هاى زیست محیطى 
شهرنشــینان و هم از نظر تأمین فضاهاى فراغتى و 
بستر ارتباط و تعامل اجتماعى آن جایگاهى در خور 

اهمیت دارد. 
 مهم ترین كاركرد های فضاهای ســبز در 

شهر ها عبارتند از:
1. كاركرد تفریحی: امروزه كاركرد تفریحى پارک 
ها و فضاى ســبز جایگزین بخشــى از كاركردهاى 

تفریحى خانواده، روابط همســایگى و محلى، بازار و 
غیره شده است.

2. كاركرد بهداشتی: پارک ها و فضاى سبز را مى 
توان در زمره مراكز تأمین كننده بهداشــت و جان و 

روان افراد دانست. 
3. كاركرد ارتباطی: پارک ها زمینه ســاز روابط 
نانوشته ســازمان یافته اى هســتند كه با توجه به 
نیازهاى اقشــار مختلف اجتماعى شكل مى گیرد و 

دوام مى یابد.
4. كاركرد آموزشی: بــازى و سرگرمى در آموزش 
و پرورش جســم و ذهن كودكان سهم موثرى دارد. 
پارک ها هرچند وســایل بازى اندكى دارند، زمینه 
كسب مهارت و خالقیت را براى كودكان فراهم مى 

سازند.
5. كاركرد خرید و فروش: بــه رغم این كه پارک 
ها جایگاه گردش و آرامش هســتند به دلیل حضور 
گسترده مردم در آن ها جاى مناسب و پر رونقى براى 
عرضه كاالهاى مختلف مورد نیاز گردشگران هستند.

 عملکرد های فضای ســبز را می توان به 
چهار دسته كلی تقسیم كرد:

1. فضاى سبز عمومى: فضاهاى سبز شهرى و پارک 
ها عملكرد هــاى اجتماعى دارند. ایــن فضاها براى 

عموم مردم در گذران اوقات فراغت تفریح گردهمایى 
هاى اجتماعــى و فرهنگى مورد اســتفاده قرار مى 

گیرد.
2. فضای نیمه سبز شهری: مانند محوطه هاى 
باز بیمارســتان ها و نظایر آن كه نسبت به فضاهاى 

عمومى محدودتر مى باشند.
3. فضای ســبز معابر و خیابان هــا: از جمله 
فضاهاى ســبز شــهرى اند كــه به طــور معمول 
درختكارى حاشــیه باریكى از حد فاصل پیاده رو و 

سواره را تشكیل مى دهد.
4. فضای سبز خصوصی: شــامل كلیه فضاها از 
جمله باغچه ها و باغ هاى موجود در شــهر است كه 

استفاده آن محدود به مالكان آن مى باشد.
 نقش فضای سبز در كیفیت زندگی شهری:

امروزه نقش و اهمیت فضاهاى باز و ســبز در محیط 
زیست و كیفیت زندگى مجتمع هاى زیستى به طور  
چشــمگیرى رو به افزایش اســت. به همین جهت، 
در اكثر كشــور ها، فضاى باز و ســبز جزء الینفك 
تصمیمات برنامه ریزى كاربرى زمین به شــمار مى 
آیند. به طور كلى بازدهى فضاهاى ســبز شــهرى 
در ســه گروه بازدهى اكولوژیك و محیط زیســتى، 
بازدهى كالبدى- شهرســازى و بازدهى اجتماعى- 

بررســی نقــش و اهمیت 
فضای سبز در زندگی شهری 

امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن قابل مقایسه نیست. شهر ها به عنوان كانون های تمركز فعالیت و 
زندگی انسان ها برای این كه بتوانند پایداری خود را تنظیم كنند چاره ای جز پذیرش ســاختار و كاركردی متأثر از سیستم های طبیعی 
ندارند. در این میان فضاهای سبز شهری به عنوان جزء ضروری و الیفنک پیکره یگانه شهر ها در متابویلسم آنها نقش اساسی را دارا می باشد كه 
كمبود آن ها می توانند اختالالت جدی در حیات شهرها به وجود آورد. فضاها و سطوحی كه با كاربری فضای سبز در شهر ها ارتباط پیدا می كند. 
فضای سبز عمومی واحد بازدهی اجتماعی می باشــد و برای عموم مردم برای گذراندن اوقات فراغت و تفریح قابل استفاده است و معموالً پارک 
نامیده می شود. درواقع فضای سبز عمومی)اجتماعی( شامل فضای سبز عمومی مجهز به خدمات و تسهیالت می گردد. فضای سبز نیمه عمومی 
دارای بازدهی اكولوژیکی هستند كه محوطه های باز ادارات، پادگان ها و بیمارستان ها، نمونه هایی از این فضا ها می باشد. فضاهای سبز خیابانی 
نیز درختکاری حد فاصل مسیرهای پیاده رو و ســواره رو و هم چنین فضاهای میادین و یا زمین های پیرامون بزرگراه ها و خیابان هارا شامل می 

شود كه عمدتاً جنبه زیبایی شناختی دارد و تا حدی نیز واحد بازدهی اكولوژیکی می باشند.
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روانى قابل تقسیم بندى مى باشد. یكى از مهم ترین 
اثرهاى فضاى سبز در شهر ها، كاركرد زیست محیطى 
آنهاست كه شهرها را به عنوان محیط زیست جامعه 
انسانى معنى دار كرده اســت و با آثار سوء گسترش 
صنعت و كاربردى نادرســت تكنولوژى مقابله كرده، 
سبب افزایش كیفیت زیستى شــهر ها مى شود. در 
یك تقسیم بندى كلى مى توان آثار اجتماعى ناشى 
از ایجاد و گسترش فضاى سبز شهر را به صورت زیر 

ارائه كرد:
1. آثار جامعه شناختى

2. آثار فرهنگى    
3. آثار روانشناختى) روحى روانى( 

 میزان سرانه فضای ســبز و تاثیر آن رفاه 
زندگی شهروندان

سرانه عبارت است از مســاحت، تقسیم بر جمعیت، 
در واقع سرانه عبارت است از مقدار زمینى كه به طور 
متوسط از هر كدام از كاربرى ها به هر نفر از جمعیت 
شهر مى رسد. در تعیین سرانه عواملى از قبیل قیمت 
زمین، نوع درآمد، امكانات گســترش شهر، موقعیت 
اقلیمى و طبیعى شــهر مســائل اجتماعى، آداب و 
رسوم، نیاز هاى جمعیت به تأسیســات رفاهى، نوع 
معیشت، تكنولوژى ساختمان و ... موثر است. امروزه 

در بیش تر كشــور ها میزان سرانه هر یك از خدمات 
شهرى نشان دهنده میزان رفاه و كیفیت زندگى در 
شهرها مى باشد. در این میان ســرانه فضاهاى سبز 
نیز به عنوان یكى از فاكتور هاى مهم افزایش ســطح 
زندگى در شــهرها مى باشــد. هم چنین با توجه به 
اهمیت فضاها و لزوم ایجاد در شــهر هــا به منظور 
لطافت هوا و تفریح مردم و زیبایى شــهر بایســتى 
استاندارد مشخصى براى ایجاد فضاهاى سبز وجود 
داشته باشــد زیرا هر اندازه كه فضاى سبز در سطح 
شهر توســعه یابند كافى نخواهند بود. مقوله سطوح 
و سرانه ســبز را صرفاً مى توان در مورد فضاهاى سبز 
عمومى مطرح كــرد، زیرا فضاهاى ســبز خصوصى 
نیمه عمومى و فضاى ســبز حاشــیه معابر هرچند 
در بازدهى اكولوژیكى نقش موثــرى دارند اما بنا بر 
ماهیت شان فاقد عملكرد اجتماعى اند. فضاى سبز 
در دنیاى صنعتــى امروز پیشــرفت در زمینه هاى 
مختلف صنعت، تكنولــوژى و ... به یكى از مهم ترین 
دغدغه هاى كشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه 
و حتى جهان سوم تبدیل شده است. متوسط 30 متر 
مربع براى هر فرد است. شاخص تعیین شده از محیط 
زیست سازمان ملل متحد 20 تا 5 متر مربع به ازاى 

هر فرد است. 

با توجه به اهمیت 
فضاها و لزوم 

ایجاد در شهر ها 
به منظور لطافت 

هوا و تفریح مردم 
و زیبایی شهر 

بایستی استاندارد 
مشخصی برای 

ایجاد فضاهای سبز 
وجود داشته باشد 
زیرا هر اندازه که 

فضای سبز در سطح 
شهر توسعه یابند 
کافی نخواهند بود

 
فضاى سبز شــهرى به عنوان بخش جاندار محیط شهرى مكمل بخش بى جان شهر، یعنى 
ساختار كالبدى شهر، مى باشد. امروزه جامعه شناسان، روانشناسان و پزشكان بر این باورند 
عالوه بر تأمین بهداشت جو و محیط مكان هاى مسكونى، نقش مثبتى در سالمتى شهروندان، 
بر عهده دارند. ســالمت شــهروندان و پایدارى شــهرى و كمیت و كیفیت و بازدهى روانى 
اجتماعى و اكولوژیكى فضاهاى سبز شهرى یكى از آثار طراحى و برنامه ریزى مناسب شهرى 
مى باشد كه باید تمام تالش مسوولین و دست اندركاران امور شهرى براى برآورد آن باشد. به 
ویژه در طراحى و برنامه ریزى براى احداث شهر هاى جدید باید این كاربرى باتوجه به نیاز هاى 

هریك از شهروندان طراحى و مكان یابى گردد.

نتیجه

شهردار زرین شهر در بازدید از پروژه 
های عمرانی شهرداری خبر داد:

بهره برداری قسمتی از فاز یك 
پروژه پارك کوهستان زرین 

شهر جهت استفاده شهروندان 

رویداد

شهردار زرین شهر در حاشیه بازدید از پروژه هاى 
شــهردارى زرین شــهر فضاى ســبز را یكى از 
مهمترین زیرســاخت هاى اجتماعى شهرى 
دانست و اظهار كرد: پروژه عظیم پارک كوهستان 
زرین شهر خدمتى دیگر در راستاى توسعه فضاى 
سبز زرین شــهر و رفاه هرچه بیشتر شهروندان 
به شمار مى اید كه به دلیل وجود صنایع آالینده 
همچون ذوب آهن، مجتمع فــوالد و ... در زرین 
شهر كاهش آالیندگى و همچنین توسعه شهر به 
سمت شرق را رقم خواهد زد. وى مساحت پارک 
كوستان زرین شــهر را 110  هكتار شامل 40 
درصد فضاى خدماتى و 60 درصد فضاى ســبز 
اعالم و بیان كرد: فاز یك پارک كوهستان زرین 
شهر با اعتبارى بالغ بر 18 میلیارد و90  میلیون 
ریال اجرایى شده كه 13 میلیارد و 440 میلیون 
ریال بابت احداث خیابانها وسرویس بهداشتى، 
یك میلیارد ریال بابت هزینه احداث شبكه برق 
و 3 میلیارد و 650 میلیــون ریال بابت طراحى 
فــاز اول و دوم پارک كوهســتان در نظر گرفته 
شده است و با اجراى این پروژه درآمدهاى پایدار 
براى زرین شهر رقم خواهد خورد. شهردار زرین 
شهر ادامه داد: نیاز شهروندان به فضاى تفریحى 
و تفرجگاهى همــواره مورد توجــه مجموعه 
شهردارى زرین شهر بوده چراكه در ایام تابستان 
و به دلیل كاشت برنج و افزایش حشرات مزاحم 
برخى شهروندان از فضاى ســبز میدان ورودى 
زرین شــهر اســتفاده مى كردند كه مشكالت 
ترافیكى و خطرات فراوانى را به همراه داشت از 
این رو شهردارى زرین شهر براى رفع این معضل با 
حداكثر توان خود به سمت بهره بردارى از قسمتى 
از فاز اول پارک كوهستان قدم برداشت تا شاهد 
افزایش رضایتمندى شــهروندان باشیم. وى با 
اشاره به پیشــرفت فاز نخست پارک كوهستان 
زرین شهر، گفت: به لطف خدا و همت همكاران، 
پارک كوهستان زرین شــهر با سبك و سیاق 
متفاوتى مناسب سازى شده و احداث سرویس 
بهداشتى، انتقال خط آب شــرب و همچنین 
روشنایى قســمتى از فاز اول پارک كوهستان 
به پایان رسیده اســت. جمالى استقرار توسعه 
پایدار شهرى واجراى طرح هاى زیست محیطى 
ازجمله اولویت هاى مورد توجه پارک كوهستان 
دانست و اضافه كرد: قسمتي از فاز نخست این 
پروژه در فضایى به مســاحت بیش از 30 هكتار 
جهت بهره مندى شهروندان از فضاى سبز براى 
سپرى كردن اوقات فراغت خانواده ها آماده بهره 
بردارى مى شود تا تابستانى به یاد ماندنى براى آنها 

رقم بخورد.
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اما پرسش این است كه آیا شــهرها در آینده آنقدر 
از نظر اقتصادى پویا خواهند بود كــه از پس نیازها 
و مســوولیت هاى اقتصادى و محیط زیســتى خود 
برآیند؟ پاســخ به این پرسش كار آســانى نیست. 
موسســه بین المللى آركادیس در هلند هر ســال با 
توجه به شــاخص هاى اقتصادى و محیط زیســتى 
و مجموعــه  اطالعاتى از ســه دســته مردمى، كره 
زمین و ســود اقتصادى، شــهرهاى جهان را از نظر 
دورنما و موفقیت شان در مقابله با چالش هاى آینده 
دســته بندى مى كند. طبیعى اســت كه شهرهاى 
مختلف جهان بسته به موقعیت جغرافیایى یا وضعیت 
سنتى اداره و سیاسى و اقتصادى شان، ممكن است 
در بعضى شــاخص ها در صدر و در بعضى در انتهاى 
جدول رده بندى باشــند. به عنوان نمونه شهرهاى 
آمریكا از نظــر پویایى اقتصادى، در رأس فهرســت 

شــهرهاى جهان هســتند اما از نظر محیط زیست 
شــرایط و موقعیت و نمره قابل قبولى ندارند. بعضى 
شهرها از نظر زندگى، شهرهاى مطلوبى هستند اما 
براى كســب وكار و بازرگانى موقعیت خوبى ندارند.  
شاخص هایى كه این موسسه هلندى براى رتبه بندى 
شهرهاى جهان از نظر توسعه پایدار و قدرت مقابله با 
چالش هاى   آینده از آنها استفاده كرده، بر اساس سه 
مجموعه اطالعات است. اولین دسته اطالعات درباره 
مردم اســت كه شامل وضعیت ســالمت، آموزش، 
برابرى درآمدى، توازن كار و زندگى و فضاى سبز در 
اختیار مردم است. دسته دوم اطالعات كه به عنوان 
شاخص رده بندى شهرها استفاده مى شود، اطالعات 
مربوط به كره زمین اســت یعنى میــزان آالیندگى 
انرژى كه این شهرها تولید مى كنند، سطح آلودگى 
محیط زیســتى، خطر فجایع طبیعى و سیستم آب 

و فاضالب. دسته ســوم اطالعات، اطالعات مربوط 
به سود است كه شامل فضاى كســب وكار شهرها، 
عملكرد اقتصادى و ســرانه تولیــد ناخالص داخلى 

است. 
براساس این شاخص ها، فرانكفورت در صدر فهرست 
50 شهرى است كه این موسسه آن ها را رتبه بندى 
كرده است. بعد از فرانكفورت، لندن و در جایگاه سوم 
كپنهاگ قرار دارد. در فهرســت 10 شهر اول جهان 
از نظر توســعه پایدار، هفت شــهر اروپایى هستند. 
در میان 20 شهر اول این فهرســت فقط یك شهر 
آمریكایى دیده مى شود و آن شــیكاگو است كه در 
رده 19 قــرار دارد. در رده هاى پایانــى این جدول، 
شهرهاى آسیایى هستند مانند جاكارتاى اندونزى 
كه در رده 45 قرار دارد، مانیل پایتخت فیلیپین كه 
در رده 46 است، بمبئى هند كه در ردیف 47 است و 
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شهرهای پایدار و هوشمند برای زندگی آینده
وقتی درباره آینده جوامع در جهان صحبت می  كنیم، منظورمان آینده شهرها اســت. تا سال 2050، بیش از 70 درصد از جمعیت كره زمین در 
مراكز شهری ساكن خواهند شد. به این ترتیب، شهرها كانون اصلی منابع تولید و مصرف خواهند شد. البته این وضعیت همین حاال نیز وجود 
دارد. در حال حاضر، شهرها بیش از 55 درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده اند، بیش از 80 درصد انرژی جهان را مصرف می كنند و بخش عمده ای 

از گازهای گلخانه های جهان   را     نیز تولید می كنند.  بنابراین، شهرها مهم ترین كانون های توجه و برنامه ریزی در جهان هستند. 
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دهلى نو پایتخت هند كه در ردیف 49 است.  اما حتى 
فرانكفورت كه در این فهرست در ردیف نخست قرار 
دارد، رتبه عالى در شــاخص هاى تعریف شده مورد 
نظر دریافت نكرده اســت. از نظر سود تجارى و فضاى 
كســب وكار و هم چنین از نظر محیط زیست، نمره 
فرانكفورت نمره خوبى است، اما از نظر شاخص هاى 
انسانى، در رتبه نهم قرار دارد. یعنى دو شاخص دیگر 
باعث شــده كه فرانكفورت در ردیف نخست جدول 
شهرهاى پایدار جهان قرار گیرد. موقعیت فرانكفورت 
از نظر شاخص هاى انسانى به این دلیل خوب نیست 
كه ساعات كار مردم این شهر طوالنى است و تناسبى 
از نظر شمار شهروندان مشغول به كار و بیكار، وجود 
ندارد. معناى این حرف آن اســت كه شمار زیادى از 
جوانان و افراد مسن بیكار به جمعیت مشغول به كار 

این شهر وابسته هستند. 
از نظر شــاخص هاى انســانى، رتردام هلند در ردیف 
نخست شهرهاى جهان قرار دارد. در این گزارش گفته 
شده كه هیچ شــهرى در جهان از نظر شاخص هاى 
تعریف شده این سازمان، شهر كامل و بى نقص نیست. 
اما شــهرهاى اروپایى به طور كلى، بهترین شهرهاى 

جهان هستند. 

شهرهاى هوشمند جهان:
 اما یكــى دیگــر از رتبه بندى هایى كه هر ســال با 
سنجش و مقایسه شهرهاى جهان صورت مى گیرد، 
رتبه بندى از نظر میزان هوشــمندى است. این كار را 
موسســه  بین المللى جونیپر كه موسسه اى فعال در 
زمینه تحقیقات و توســعه دیجیتــال و فعالیت هاى 
تكنولوژیك اســت انجام مى دهد. این موسسه اكنون 
10 سال است كه شهرهاى جهان را از نظر هوشمند 
بودن رتبه بندیمى كند. منظور از هوشمندى، میزان 
استفاده شهرها از امكانات دیجیتال و تكنولوژیك در 
اداره امور و كارها با تأكید بر شبكه هاى انرژى، مدیریت 
ترافیك از طریق سیستم هاى هوشمند و دیگر امكانات 
فنى شهرهاست. براســاس معیارهاى این سازمان، 
پنج شــهر اول هوشــمند جهان به ترتیب بارسلونا، 
نیویورک، لندن، نیس و سنگاپور هستند. بارسلونا به 
ویژه در به كارگیرى امكانات دیجیتال و تكنولوژیك در 
زیرساخت هاى شهرى، مورد تحسین قرار گرفته است. 
اســتفاده از این امكانات در اداره شهر موجب شده كه 
بارسلونا از نظر محیط زیســتى هم به پیشرفت قابل 

توجهى برسد. 
این موسســه پیش بینى كرده كه ابتكارات هوشمند 

در شهرها، مى تواند به صرفه جویى نزدیك 11 میلیارد 
دالرى در سال براى شهرها منجر شود چرا كه مصرف 
انرژى و میزان آالیندگى گازهاى گلخانه اى را كاهش 

مى دهد.
اتحادیه اروپا مى گوید از میان 468 شــهرش، بیش از 
240 شهر در 28 كشــور عضو این اتحادیه هوشمند 
شده اند.  در آسیا اما ســنگاپور تنها شهرى است كه 
هوشــمند به حســاب مى آید. دولت هند وعده داده 
كه شهرهاى این كشــور را به زودى دست كم در یك 
شاخص از شاخص هاى هوشمندى، توانا كند. امارات 
نیز به دنبال آن است كه در زمینه شهرهاى هوشمند 
در منطقه سرآمد بشــود. در همین راستا، شهرى در 
نزدیك ابوظبى به نام »مصدر« ایجاد شــده كه همه 
انرژى آن از طریق منابع تجدیدپذیر تامین مى شود. 
همه وسایل نقلیه این شهر برقى است و مزارع وسیع 
با پنل هاى انرژى خورشــیدى، انرژى خود را تامین 
مى كنند. مقامات اماراتى مى گویند این شهر تا سال 
2025 به اســتانداردهایى كه برایش تعریف شــده 
مى رسد و الگویى براى هوشمند شدن دیگر شهرهاى 
امارات خواهد شد. این شهر قرار است 50 هزار ساكن 

دائم و 50 هزار ساكن در رفت وآمد داشته باشد.
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پرنده هایى كه ُمرده از آسمان به زمین مى افتند، 
شــهرى كــه تابوت هــا در آن تمام شــده اند، 
گلفروش هایى كه دیگر گلى براى عزادارى ندارند 
و خیابان هایى كــه در آن مردمان ماســك زده 
نمى توانند به خاطر دود یكدیگر را ببینند و چهره 
دوستانشــان را تشــخیص دهند؛ این حرف ها و 
تعریف ها مربــوط به فیلمى ترســناک و تخیلى 
نیســت. همه این ها واقعیتى است كه شهرهاى 
بزرگى در جهان به خاطر آلودگى هوا با آن مواجه 
شــده اند و روزگارى این جمالت هــر كدام تیتر 
روزنامه هاى كشورى در جهان بوده است؛ واقعیت 
تلخى كه باالخره كشــورها را مجبور كرد كه به 
حال آلودگى هواى شــهرها فكرى كنند تا براى 
نجات مردمى كه بعد از مدت ها سرفه و خس خس 
ســینه به بیمارى هاى مختلف مبتال مى شدند و 
كم كم جانشان را از دســت مى دادند كارى شود. 
خیلى از كشورهاى جهان سال ها پیش فهمیدند 

كه باید با مدیریت واحد، براى مقابله با گسترش 
آلودگى هوا اقدامى كنند تا شهرهایشــان جایى 
براى زندگى باشد نه براى مرگ. مشكل آلودگى 
هوا مســأله اى مختص به منطقــه اى خاص در 
جهان نیست؛ همه كشــورها به نسبت خودشان 
با آن دســت و پنجه نرم كرده اند. شهرهاى زیادى 
در جهــان از جمله در اروپا و آمریــكا بوده اند كه 
ســال ها قبل نفس كشــیدن در آن سخت بوده 
است اما اكنون با اقدامى جدى و هماهنگ جایى 
بهتر براى زندگى هســتند. دیگر هیچ كس براى 
رفع آلودگى هــوا در جهان منتظــر باران)مانند 
یك مســكن موقت( نمى مانــد. درد آلودگى هوا 
مسأله اى نیســت كه بتوان موقت از آن گذشت 
و ریشه هاى رشــد آن را به حال خودش رها كرد. 
نگاهى به تجربه دیگر كشورها و شهرهاى جهان 
نشان مى دهد كه مى توان گره آلودگى را با روش 
درست و برنامه ریزى باز كرد. شــهر بیمار آنقدر 

حالش بد است كه نیاز به جراحى دارد، این تومور 
بدخیم باید از بدن این شــهر جدا شود تا صداى 
خنده بچه ها جاى خس خس سینه ها و سرفه هاى 
خشك عابران را بگیرد. شــهرى كه پرنده هایش 
به خاطر آلودگــى هوا ُمرده از آســمان به زمین 

مى افتادند حاال آسمانى آبى دارد.
لندن؛ زمانى كه چشم، چشم را نمى دید.

با آلودگى شــدید هواى شــهرهاى بزرگ دیگر 
دیدن مردم ماسك زده در آنها عادى شده است. 
در كشــورى مانند چیــن كه آلودگــى هوایش 
مانند جمعیتش ركورددار اســت، دیگر ماسك 
جزو لوازم همیشــگى همراه مردم است. حدود 
60 ســال قبل لندن نیز وضعیتى مشابه و حتى 
بســیار بدتر از جایى مانند پكن امروز داشت. در 
زمســتان ســال1952 پایتخت انگلیــس را مه 
عظیمى فرا گرفت كه به خاطر آلودگى هوا كامال 
ســمى بود. ورود جریانى از هواى سرد باعث شد 

کالنشهرهای جهان چگونه آلودگی هوا را شکست دادند.

تجربه موفق لندن، نیویورك و مکزیکوسیتی 
در کاهش آلودگی هوا
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تا با پدیده وارونگى هوا در زمســتان آن سال این 
مه دود مرگ بیشــتر از 13هزار نفــر را رقم بزند. 
این مه دود مرگبــار حدود یك هفته شــهر را فرا 
گرفت و آلودگى در حدى بود كه پلیس خودروها 
را بــه زور از خیابان هــا خارج مى كــرد. روزنامه 
دیلى تلگراف درباره آن روزها نوشــته اســت كه 
وقتى رسانه ها از تمام شــدن تابوت در شهر خبر 
دادند مقام هاى كشــور به فكر چاره اى براى این 
بحران افتادند. یكى از شــاخص هاى آلودگى هوا 
كه نشــان دهنده میزان ذرات معلق در هوا با قطر 
5/2 میكرون یا كمتر اســت در آن روزهاى لندن 
به 1600 رســید. مه دود ســمى لندن به خاطر 
سوزندان زغال ســنگ در كارخانه هاى صنعتى، 
اجاق هاى آشــپزى خانه هاى لندن و خودروهاى 
ســوارى بود. مســووالن آن زمان از اهالى لندن 
خواســتند كه درصورت امــكان روزهاى تعطیل 
آخر هفته خود را به مكان هایــى بروند كه هواى 
آن تمیز است. آن اتفاق سبب شد تا باالخره پس 
از بحث هاى مختلف در سال1956 »الیحه هواى 
پاک« در پارلمــان به تصویب برســد تا تالش ها 
براى مقابله با این مشــكل منســجم شــود. این 
قانون سوزاندن زغال ســنگ در منازل را محدود 
كرد و به موجــب آن، كارخانه ها به مناطق اطراف 
و دور از شــهرها منتقل شــدند. حاال افرادى كه 
مى خواهند با خــودرو وارد مناطق مركزى لندن 
شوند باید هزینه اى ســنگین را به  عنوان عوارض 
پرداخــت كنند. ایــن هزینه به  قدرى اســت كه 
اكثر مردم وســایل نقلیه عمومى را كه راحت در 
دسترس هســتند ترجیح مى دهند. همین اقدام 
باعث كاهش چشــمگیر حجم ترافیك و افزایش 
سرعت متوسط خودروها در مناطق مركزى شد و 
آلودگى را كم كرد. براى تولید كنندگان خودرو در 
چارچوب برنامه هاى اتحادیه اروپا مقررات سختى 
درنظر گرفته شد تا خودروهایى مناسب با سوخت 
پاک تولید كنند. تعویض وســایل نقلیه آالینده 
از جملــه اتوبوس ها با اتوبوس هــاى با گنجایش 
بیشــتر و آالیندگى كمتر نیز از جمله برنامه هاى 
اجرا شده در لندن است. اســتفاده از ماشین هاى 
فشرده كننده گرد و خاک هم یكى از راهكارهایى 
اســت كه از طریق آن مانــع از ورود گرد و خاک 
سطح خیابان ها به هواى شهر شده اند.  استاندارد 
سوخت اروپا هم كه دیگر مشــهور است: یورو 1 
)1993( براى خودروهاى ســوارى و تراكتورهاى 
سبك، یورو 2 )1996( براى موتور سیكلت،یورو3 
)2000( براى موتور ســیكلت، یــورو4 )2005( 
براى همه وســایل نقلیه، یورو5 )2008( و یورو6 
)2014( براى سوارى هاى سبك و وسایل تجارى. 
لندن یكى از پرجمعیت ترین شهرهاى اروپاست. 
با این اقدام ها آلودگى هواى این شــهر نسبت به 
دهه هاى گذشته به مراتب كمتر شده و مردم هواى 
تمیزى ترى را تنفس مى كنند. هر چند هنوز هم 

تالش ها در این رابطه ادامه دارد.
مكزیكوسیتى؛ الگوى موفق مبارزه با آلودگى هوا

مكزیكوســیتى به عنــوان یكــى از موفق ترین 
شــهرهاى دنیا در مقابله با آلودگى هوا شــناخته 
مى شود. ســال1992 ســازمان ملل، این شهر را 

به عنــوان آلوده ترین شــهر جهــان معرفى كرد. 
مشــهور بود كه در این شــهر به خاطــر آلودگى 
هوا پرنده ها هنگام پــرواز مى میرند و روى زمین 
مى افتنــد. در ســال1990، 330 روز شــاخص 
آالینده ها در این شــهر باالتر از حد استاندارد بود. 
امروزه اما با اجراى برنامه هاى منســجم مقابله با 
آلودگى هوا دیگر نام این شــهر حتى در میان 10 
شــهر اول آلوده جهان به چشــم نمى خورد. این 
كالنشــهر 20 میلیون نفرى كه پرجمعیت ترین 
 شهر در نیم كره غربى زمین اســت، نمونه موفق 
مقابله بــا آلودگى هواســت. كیفیــت نامطلوب 
سوخت و خودروهاى فرسوده از مهم ترین دالیل 
آلودگى هواى مكزیكوســیتى بود. دولت مكزیك 
با ســرمایه 3/9 میلیارد دالر پاالیشگاه هایى براى 
تولید ســوخت مناســب)با میزان گوگرد پایین( 
راه اندازى كرد. اصالح كیفیــت بنزین را مى توان 
مهم تریــن سیاســت دولــت مكزیــك در مهار 
آلودگى هواى مكزیكوســیتى دانست. مقام هاى 
شــهرى با الگو گرفتن از اتوبوســرانى سریع در 
پایتخت كلمبیا، نوعى سیستم اتوبوسرانى به نام 
»متروبــاس« راه انداختند كه عــالوه بر افزایش 
حجم مسافران در اتوبوس، آلودگى بسیار كمترى 
دارد. در این طرح اتوبوس هاى فرسوده و كوچك 
با سرمایه گذارى ســریع با اتوبوس هاى جدید با 
حجم مســافر بیشتر تعویض شــدند. كارخانه ها 
و مراكز صنعتى مجبور شــدند كه حومه شهر را 
ترک كنند و به مناطق دورتر برونــد. با پرداخت 
وام، خودروها و تاكســى هاى فرســوده با روالى 
منظم تعویض شدند. متروى مكزیكو سیتى خیلى 
سریع با كمك الزامى همه بخش ها راه اندازى شد 
كه حاال 12 خط دارد. با توجه به سهولت استفاده 
از وسایل حمل ونقل عمومى مردم تشویق شدند 
تا كمتر از خودروهاى شــخصى استفاده كنند. 5 
میلیون خودرویى كه در آن روزها در شــهر تردد 
مى كردند، براســاس قانون یــك روز در هفته در 
خانه ها و پاركینگ ها ماندند. مقام هاى دولتى در 
سال هاى گذشــته هم در تالش براى جایگزینى 
اتوبوس هــاى هیبریــدى بوده اند. شــهروندان 
مكزیكوســیتى در ســال1999 تنها 8 روز هواى 
ســالم تنفس كردند. شــمار روزهاى پاک در این 
كالنشهر 20 میلیونى در ســال2012 اما به 237 

رسید. 
نیویورک و لس آنجلس؛ درس گرفتن از اروپا

پس از تصویب قانــون هواى پــاک در انگلیس، 
مقام هــاى آمریكایى هم در همان زمــان به فكر 
افتادند تا فكرى به حال آلودگى هواى شــهرهاى 
بزرگ خود بكنند؛ به ویــژه در نیویورک، آلودگى 
هوا یك مشــكل جدى بود. در سال1963 مه دود 
مرگبار ناشى از وارونگى هوا باعث مرگ 200 نفر 
شد. در ســال 1966 هم 168 نفر دیگر به خاطر 
بیمارى هاى ناشــى از تنفس هواى آلوده جانشان 
را از دست دادند. این مســائل باعث شد تا كنگره 
آمریكا الیحه هــواى پاک را به تصویب برســاند؛ 
قانونى كــه براى اجرا نیاز به تاســیس ســازمان 
حفاظت از محیط زیست آمریكا )EPA( داشت. 
نیویورک با مشــكالت آلودگى هوا كه گفته شد 

یكى از موارد مــورد توجه اجــراى قوانین جدید 
بود. مقامــات شــهرى نیویورک بــراى كاهش 
میزان آلودگــى هوا با اعمــال قانون، اســتفاده 
از ســوخت هاى پــاک  را اجبارى كردنــد. هیچ 
راننده اى حق ندارد بیش از یك دقیقه در نزدیكى 
مدارس، خــودروى خود را بدون حركت روشــن 
نگه دارد. راننــدگان درصورت نقــض این قانون 
مجبور بــه پرداخت 350دالر جریمه مى شــوند. 
مایكل بلومبرگ، شــهردار نیویورک كه به تازگى 
و بعد از 12ســال حضور در این سمت، جایش را 
به شهردار جدید این شهر داده در یكى از آخرین 
ســخنرانى هایش اعالم كرد كه حــاال نیویورک 
تمیزترین هوا را در 50ســال گذشــته دارد. در 
ســال2005 خودروهاى دیزلى مجبور شــدند 
كه از ســوخت جدید با گوگرد كم استفاده كنند. 
ســرویس هاى مدرســه ها از جمله این خودروها 
بودند. با تسهیل حمل ونقل عمومى در سال هاى 
گذشــته میل به خرید اتومبیل شخصى در میان 
ساكنان نیویورک نســبت به سال 2007 نزدیك 
به 23 درصد كم شده و دى اكســیدگوگردى كه 
ماشین ها تولید مى كنند نســبت به سال2008 
بیــش از 69 درصــد كاهــش پیدا كرده اســت. 
شــهردارى نیویورک كــه مدیریــت متمركز و 
مســئولیت واحد مقابله با آلودگى هوا را بر عهده 
دارد در وب ســایت خود اعالم كرده كه با سیاست 
ســختگیرانه اســتفاده از خودروهاى استاندارد، 
سوخت مناسب و بهبود عملكرد موتورها توانسته 
موفقیت چشمگیرى به دست آورد. نیویورک حاال 
بزرگ ترین ناوگان اتوبوسرانى هیبریدى در آمریكا 
را دارد و نخستین شهرى اســت كه تاكسى هاى 
هیبریــدى در آن فعالیت مى كنند. اســتفاده از 
ســوخت هاى جایگزین یكى از محورهاى اصلى 
فعالیت شــهرى نیویــورک اســت و خودروهاى 
شــخصى مقام هاى دولتى هم در این راستا تغییر 
كرده اســت. خــودروى هیبریــدى، خودرویى 
اســت كه براى حركت كردن از تركیب 2یا چند 
منبع سوختى مجزاى قدرت اســتفاده مى كند. 
در بیشــتر موارد از این نام در اشــاره به خودروى 
برقى دوگانه سوز استفاده مى شود كه در سیستم 
پیشــرانه آنها یك موتور احتراق داخلى)معموالً 
بنزینى( در كنار یــك یا چند موتــور الكتریكى 
قرار دارد. در نیویورک بیشــتر از 2هزار تاكســى 
هیبریدى مشــغول به فعالیت هستند. هم چنین 
تالش گسترده اى براى عرضه سوخت مناسب و با 

میزان آالینده هاى كم صورت گرفته است.
در لس آنجلس نیز به عنوان یكى دیگر از شهرهاى 
بزرگ آمریكا اقدام هاى مشــابهى بــراى مقابله با 
آلودگى هوا و كنتــرل آن صورت گرفته اســت. 
در دهه 1970 میالدى، شــهردارى لس آنجلس 
یكصد بار در ســال در مورد وجود آلودگى شدید 
هوا، مه دود و وارونگى به شــهروندان هشدار داده 
بود. نیاز به این هشــدارها پس از ســال2000 از 
میان رفته اســت. مقام هاى نیویــورک گفته اند 
مى خواهند تا ســال 2030 این شــهر را به عنوان 
نمونه اى موفــق در مقابله با آلودگــى هوا تبدیل 

كنند.
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هر ساله، نزدیک به 600 شركت معماری برای دستیابی به بهترین جایگاه در رقابت آسمانخراش eVolo حضور می 
یابند. از سال 2006، این مجله معماری و طراحی)eVolo( نوآورانه ترین طرح های مفهومی سازه های مرتفع را معرفی 
می كند. در جدیدترین دوره این رقابت طرح های ارائه شده بیشتر بر تبدیل شهرها به مکانی بهتر برای زندگی متمركز بوده 

اند. برخی از جالب توجه ترین طراحی های ارائه شده در رقابت اخیر را ارائه می كنیم. 

ایده هایی هیجان انگیر برای 
آسمانخراش هــای آینـــده 

01

02

03

04

05

06

ییتان ســان و جیانشــى وو، دو طراح آمریكایى، این پارک را 
در حفره اى با عمق یك هزار فــوت در منهتن تصور كرده اند. 
این پارک كه با تخته ســنگ هاى عظیم و دریاچه ها تكمیل 
مى شود فضاى جدید را براى تفریح ساكنان نیویورک فراهم 
 eVolo خواهد كرد. این طرح جایگاه نخســت را در رقابت

كسب كرد. 

والریا مركورى و ماركو مرلتى، طراحان ایتالیایى، این طرح را ارائه 
كرده و آن را به عنوان یك »مادربرد سه بعدى« توصیف كرده اند 
كه اینترنت و 100 درصد انرژى تجدیدپذیر را براى ایسلند فراهم 
خواهد كرد. از آنجایى كه این كشور داراى آب و هوایى سرد است 
محیط موجود آسمانخراش را از گرم شدن بیش از حد حفظ مى 

كند. این طرح جایگاه سوم رقابت را كسب كرد. 

آگورا فراهم كردن محیطى رایگان براى كار كردن مردم را هدف 
قرار داده تا هرچه بیشتر ســطح برابرى در جامعه افزایش یابد. 
الساندرو آركانجلى و فیلیپو فیورانى، طراحان هلندى، این طرح 
را »منظره شهرى عمودى« نامیده اند كه تفكر متنوع را ترویج 

مى كند. 

»افــق نیویــورک« 
پــارک مرکزی غرق 

شده در منهتن 

»کندو«،  
فرودگاهی برای 
پهپادها در منهتن 

»شانگهای عمودی«، 
راه حلی برای جمعیت 
شهری چین 

»صنعت ابری«، 
آسمانخراشی برای 
بارش باران در 
کالیفرنیا 

»آسمانخراش 
داده«، هاب داده 

در ایسلند 

»آگورا«، فضای 
کاری رایگان برای 
مبارزه با نابرابری 

در مادرید 

این آسمانخراش به دو منظور مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت: 
به عنوان مسكنى براى ساكنان و مكانى براى پارک پهپادها كه در 
اطراف نیویورک پرواز مى كنند. هر پهپاد)متعلق به ساكنان( در مكان 
تعیین شده مستقر مى شود و دیوارهاى »كندو« شكل مى گیرد. 
هدیل عاید محمد، ییفنگ ژائو، و چنگدا ژو، معماران آمریكایى، این 

طرح را ارائه كرده و جایگاه دوم رقابت را از آن خود كرده اند. 

بنابر اعالم ســازمان ملل، انتظار مــى رود 66 درصد از جمعیت 
جهان تا سال 2050 در شــهرها زندگى كنند. یوتا سانو و اریك 
ناكاجیما، طراحان استرالیایى، قصد دارند شانگهایى عمودى را 
شكل دهند تا پذیراى جمعیت رو به افزایش این شهر باشد. البته 
ما ایده اى درباره این كه چگونه تعادل تمامى این خانه ها حفظ 

خواهد شد، نداریم. 

كالیفرنیا براى چند دهه با خشكســالى مواجه بوده اســت. این 
آســمانخراش كه توســط مایكل میلیتلو و عمار شاه، طراحان 
آمریكایى، شــكل گرفته مى تواند با جمع آورى بخار آب از ابرها 
و انتقال آب به مردمى كه در پایین ســاكن هستند به حل این 

مشكل كمك كند. 
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08

09

10

11

12

13

یك مكنده قوى در باالى این برج قرار خواهد گرفت كه توسط 
چانگسو پارک و سیژه چن، طراحان آمریكایى، طراحى شده 
است. این مكنده ذرات آالینده را جمع آورى خواهد كرد و پس 

از آن توسط آسمانخراش فیلتر مى شوند. 

این آسمانخراش اســتوانه اى در شــمال تندوف، الجزایر، به 
رشــد گیاهان و تولید آب براى بیابان اطــراف كمك خواهد 
كرد. به گفته اریك رنــدال موریس و گالو كانیزارس، طراحان 
آمریكایى، این آسمانخراش طى 20 سال به طور قابل توجهى 

چشم انداز بیابانى و بى ثمر را تغییر خواهد داد. 

مین فوک نگوین و لین فونگ فن، طراحان ویتنامى، این طرح 
را ارائه كرده اند كه شهرى كامل را در قالب یك آسمانخراش 
جاى خواهد داد. این آســمانخراش فضایى براى پرورش مواد 
غذایى تازه، انجام تحصیالت، انجام فعالیت هاى كارى و ترویج 

روابط پایدار را ارائه مى كند. 

هنگامى كه بیماران وارد این بیمارستان مى شوند ساختمان مجهز به 
هوش مصنوعى آنها را مورد بررسى قرار داده و بیمارى را تشخیص مى 
دهد. سپس، یك تســمه نقاله خودكار آنها را به بخش مناسب هدایت 
مى كند. داده هاى بیماران ذخیره خواهد شــد تا پیش بینى بهترى از 
چگونگى درمان آنها صورت بگیرد. چن لیناگ، جیا تونگیو، سان بو، وانگ 

كوون، ژانگ كاى و چوى مینهى طراحان چینى این بیمارستان هستند.

»استاالگمیت هوایی«، 
یــک فیلتــر هــوا برای 

شهرهای آلوده 

»آسمانخراش خنک کننده 
جهانی«، درمانی برای 
تغییرات آب و هوایی در 
قطب شمال 

»آسمانخراش 
بیومورف« - سازه ای 
پر نوسان در منهتن 

»آسمانخراش 
حساس«، زمین بازی 
بزرگساالن در چونگ 
کینگ 

»دره غول ها«، گلخانه 
ای درخشان برای 

صحرای آفریقا 

»اقامتگاه عمودی هانوی«، 
برجی که احساس شادی در 

مردم ساکن هانوی ایجاد 
می کند 

»ترانس پیتال« - 
بیمارستانی غول آسا که با 
هر بیمار سازگار می شود 

این ســاختمان مجهز به فن توســط پائولو ونتورال و كاســیمو 
اســكوتوچى، طراحان ایتالیایى، معرفى شــده و به عنوان یك 

سیستم خنك كننده كره زمین عمل خواهد كرد. 

به گفته جایونگ شــیم، دیالنگ مــا، و تاى فنــگ، طراحان 
آمریكایى، در حال حاضر آسمانخراش هاى بسیارى در منهتن 
قرار دارند اما بیشتر آنها شبیه هم به نظر مى رسند. آسمانخراش 
مسكونى معرفى شده از سوى این طراحان پویایى شهرى كه در 

پایین قرار دارد را منعكس مى كند. 

به نظر الكساندر پینكوف و هنگ چانگ، طراحان چینى، سرعت 
زندگى ما در شهرها در آینده بیشتر خواهد شد. طرح ارائه شده از 
سوى آنها كه شامل شش هرم مى شود و فضاى سبز زیادى را دارا 

است با هدف یادآورى كاهش سرعت شكل گرفته است. 

ور
رپ

ید
ی ح

هد
د م

حم
، م

ان
یر

صرا
ه ع

نام
وز

ر

39



40

روشــنایی این سیستم انرژی خورشــیدی با المپهای 
SMD بوده كه توســط انرژی پرتوهای نور خورشــید 
و باطریهای لیتیومی خاص شــارژ میگــرددو بصورت 
هوشمند با غروب و طلوع خورشــید و یا در هر محیط 
تاریک فعال میشود و در روزهای كامال ابری بمدت سه 

شب قابل استفاده می باشد. 

برای اولین بار در ایران 

پروژکتور خورشیدی 
با مدیریت هوشمند 
انرژی ذخیــــره شده     محقق:

دكتر علیرضا زمانیان
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   این سیستم روشنـایى هوشمنـدخیابانى و پـاركى یكپارچه 
و مستقل، با اســتفاده از كنترل هوشــمند الكترونیك بدون 
هرگونه كابل و یا ســیم كشــى خارجى را ابــداع و اختراع 
كرده)آگهـــى ثبت اختـــراع به شماره ثبت 86852 بتاریخ 
94/7/8سازمان ثبت اســناد و امالک كشور به پیوست نامه و 
چاپ در صفحه 62 شماره 20561 روزنامه رسمى جمهورى 
اســالمى ایران( در مجموعــه علمى تحقیقاتــى پارک علم 
و فناورى فارس بوده و هیچگونه مشــابه ایرانى حتى در كل 
منطقه خاورمیانه ندارد و با اســتفاده از به روزترین و آخرین 
تكنولوژى انرژى خورشــیدى در مجموعه اى تحت نظارت و 
پشتیبانى وزارت علوم تحقیقات و فناورى در دانشگاه شیراز، 
دانشكده مهندســى فعالیت مى كند. همچنین این محصول 
ملى، در نمایشگـاه سـازمـان محیـــط زیست تهـران )وب 
ســایت doe.ir  قابل مشاهده اســت(در نیمه اسفند سال 
94 رونمایى و افتتاح و بعنـــوان محصـــول ملـى معـرفـى 

گـردیـد. 
 SMD روشنایى این سیســتم انرژى خورشیدى با المپهاى
بوده كه توســط انرژى پرتوهاى نور خورشــید و باطریهاى 
لیتیومى خاص شــارژ میگرددو بصورت هوشــمند با غروب 
و طلوع خورشــید و یا در هر محیط تاریك فعال میشــود و 
 در روزهــاى كامال ابرى بمدت ســه شــب قابل اســتفاده 

مى باشد. 
این سیســتم ضد آب و ضد گرد و غبار، بعنوان یك سیستم 
روشــنایى هوشــمند حتى در مواقع اضطرارى، كامال ایمن 
و مســتقل، بصورت ثابــت یا ســیار در شـــرایط و حوادث 
غیـرمترقبـــه كـــامال قابـــل اعتماد خواهد بود. عالوه بر 
آن بعنـــوان یك برج نور و روشــنایى ســریع و آســان در 
مراكـــز تجمع گـروهـــى و سایتهـاى در حـــال احـداث 
و یا پـروژه هـــاى در حـــال ساخت و ساز نیز بسیار كاربرد 
دارد. ایــن سیســتم پروژكتــورى قابلیت برنامــه ریزى با 
كامپیوتر وقابلیت سیســتم كنتـــرل از راه دور را داشــته تا 
 بتوان مود و میزان روشــنایى و سنســور PIR را به دلخواه

تنظیم كرد.
  از جمله مـزایـــاى این سیستم، استفـــاده كامال ایمـــن، 
راحت، آسـان، قـابلیت نصب سریع و محكم بر روى هرگونه 
پایه افقى و یا عمودى و همچنین قـــابلیت نصب بر روى هر 
نـــوع دیـــوار و همچنین قابل استفـــاده بصورت متحرک 
و سیار با خـودروهـاى مختـلف آتـــش نشـانى و امـداد در 
شـرایـط خـــاص جـهـت كمك رســـانى و امداد و نجـات 
را دارد. شار نورى سیســتم چراغ خورشیدى مزبور از2400 
تا 10000 لومن میباشــد و ضخامت كل سیستم پروژكتور 

خورشیدى فقط5سانتیمتر میباشد. 
استفـــاده از این سیستـــم جهت محیط هاى باز بـــدون 
هیچگونه هزینــه اى بابت: طراحى و مهندســى سیســتم 
روشنایى كابلى ،هـزینه اولیه انشعاب اشتراک برق مصرفى به 
وزارت نیرو و همچنین خرید كنتورهاى مختلف، خرید انواع 
كابل و ترانس و اجرا و انجام عملیات كابل كشى زیر زمینى یا 
هوایى توسط پیمانكاران مختلف و باطبع تمامى هزینه هاى 
اجرایى و هزینه هاى باالســرى و سربار مرتبط با آنها و هزینه 
هاى تداركاتى و عملیاتى كاركنان مربوطه، هزینه هاى حمل 
و نقل كاركنان و تمامى تجهیزات متعدد مربوطه، هزینه هاى 
متعدد استفاده از جرثقیل، هزینه هاى حفر، پوشش و مصالح 
مصرفى جهت كانال كابلهاى مربوطــه، بدون هیچ هزینه اى 
بابت خرید خود سیســتم بدنه چراغ، بــدون هیچ هزینه اى 

بابت خرید اتصاالت برقى و شــبكه سیستم ارتینـــگیا لوله 
هاى محافظ كابــل، گلند و انواع كلید و فیــوز هاى مختلف، 
انواع ســتون هاى نگهدارنده ترانســهاى برق مرتبط، انواع 
تابلوهاى برق و یا هرگونه ارتباطات برقى مربوطه و سیســتم 
سوئیچینگ و در نتیجه كمتر شدن بار كل مصارف الكتریكى 
منطقه، تعویــض المپهاى مصرفى و بــدون خطرات معمول 
و شــایع برق گرفتگى و اتصال كوتاه مــدارات برقى، هزینه و 
تعویض المپهاى ســوخته و همچنین بدون پرداخت هرگونه 
صورتحساب قبوض برق بابت سیستم روشــنایى و یا هزینه 
هاى خرید انواع ژنـراتور و عملیات حمل و نقل آن، تعمیرات 
و نگهدارى و بدون هرگونه هزینــه هاى عملیاتى و  تداركاتى 
و هیچگونه اتالف جریان برق بعلــل مختلف اتصالى به زمین 
و همچنین صرفه جویــى كل هزینه هاى باالســرى تمامى 

عملیات فوق مى باشد. 
از دیگر هزینه هاى مهم، بحث تعمیر و نگهدارى كل سیستم 
كابلى برق در تمامى فضاهاى سبز و پارک ها در تمامى فصول 
گرم و ســرد با وجود رطوبت و سرما مى باشــد، كه عالوه بر 
خطرات شــایع اتصاالت مختلف برقى و حتى برق گرفتگى 
كودكان در پـاركهـا، همچنین بعلت رطوبت و خوردگى لوله 
هاى محافظ و لوله هاى فلزى پایــه چراغها و در نتیجه زخم 
و خراشیده شدن كابلها و نشــت برق به زمین و اتصال كوتاه 
هاى مختلف توام بوده كه باعث باال رفتن شــدید میزان برق 
مصرفى و در نتیجه باالتر رفتن هـزینـه بـصورت تـصـاعدى 
در قبـوض مـاهیـانه بـــرق مصرفـیفضـاهـاى سبز و پـارک 

ها میبـاشد.
 همچنین مسئله چندین باره به ســرقت رفتن كابلهاى برق 
آن منطقــه، نیز مزید بــر هزینه هاى اجــرا و انجام عملیات 
سیستم كابلى برق شــده اســت. همچنین هزینه تصاعدى 
برق مصارف روشــنایى معابر عمومى در پیــك اوج مصرف 
در اوقات شب نیز میبایســت در نظر گرفت.جهت اطالع این 
 محصول داراى دو ســال گارانتى كامل بــا ضمانتنامه بانكى 

مى باشد.
لذا نـظر به زیباســـازى و كـــاهش فوق العاده زمان اجراى 
پروژه وحذف تمامى هـــزینه هاى برق رســانى و همچنین 
اســتفاده از انرژى پاک و الیزال خورشــیدى، محصول فوق 
 الذكر جهت اســتفاده و بهره بــردارى پیشــنهاد و معرفى

مى گردد. 
همچنین این شــركت طبــق مصوبه دولت، بابت اســتفاده 
از انرژى خورشــیدى و عدم اســتفاده از انرژى شــبكه برق، 
جهت تشویق، چند برابر بیشتر از تعرفه معمول برق، بمیزان 
كیلووات ســاعت انــرژى خورشــیدى تولید شــده در روز، 
بجاى قبوض برق، مبالغ محاسبه شده را ماهـــانه بحسـاب 

كارفرماى پروژه واریـز خـواهـد كـرد.
    بـطـور كلى و خـــالصه مى توان عنوان كرد در مقـایسـه، 
استفاده از سیســتم پـروژكتـــور روشنایى خـــورشیدى 
هوشــمند، كل هـزینـــه هاى ســتادى و تمامى عملیات و 
هزینه ها و بروكراســى خـریـــد، عمـــلیات و بروكراســى 
اجـرایـــى، قبوض برق سالیـانه و هـزینـــه هاى تـعمیـر و 
نـگهـداریسالیـانه در سیستم سنـتـــى كـابـل كشـى را به 

حـدود 60% قـیمت تـقلیـل خـواهـد داد.
همچنین كـل زمـان اجراى پروژه را نیز جهت اجراى تمامى 
عملیات ستاد پروژه و خـریـد و كـابل كشى و  برق رسـانـى 
را هم از حـدود تقریبى10 مـــاه به كمتـر از3هفته تـقلیـل 

خـواهـد داد.

نکته

این سیستم 
ضد آب و 
ضد گرد و 

غبار، بعنوان 
یک سیستم 

روشنایی 
هوشمند حتی 

در مواقع 
اضطراری، کامال 
ایمن و مستقل، 
بصورت ثابت یا 
سیار در شـرایط 

و حوادث 
غیـرمترقبـه 
کـامال قابـل 

اعتماد خواهد 
بود. عالوه بر 
آن بعنـوان 
یک برج نور 
و روشنایی 

سریع و آسان 
در مراکـز تجمع 

گـروهـی و 
سایتهـای در 

حـال احـداث و 
یا پـروژه هـای 
در حـال ساخت 

و ساز نیز 
بسیار کاربرد 

دارد
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روستای غارنشینان ایرانی
 که ثبت جهانی شده اند

روستای صخره ای میمند شهربابک ، باستانی ترین سکونتگاه 
های بشر در ایران و جهان

 میمند روستایى صخره اى و دســتكند با چند هزار سال قدمت یادآور 
ایامى اســت كه انســانها خدایان خــود را در بلنداى كوه ها جســتجو 
مى كردند و كوه نشــانه اســتوارى و توان و پایدارى و اراده شــناخته 
مى شود.این بناى دستكند باستانى، بى گمان از نخستین سكونتگاه هاى 

بشرى در ایران به شمار مى رود.
مجله تاالب : هنوز كســى واقف نیســت كه این مجموعه به دست چه 
كســانى بوجود آمده و انگیزه این مردمان از احداث چنین بناهایى چه 
بوده، اما انگیزه مردمان آن زمان بسیار مورد اهمیت قرار دارد، چون در 
آن زمان و با آن وســایل ابتدایى، آفرینش چنین مجموعه با عظمتى با 

معمارى بى نظیرقابل تحسین است.
میمند روستایى است با 6 تا 12 هزار سال قدمت. اشیایى كه در آن یافت 
شده نشان از دوره ساســانى دارد و در گویش مردمانش هنوز واژه هاى 
پهلوى ساســانى شــنیده مى شــود. آب و هوایش كوهســتانى است؛ 

زمستان هاى سرد و تابستان هاى معتدل.
شغل اصلى مردم روستا دامدارى اســت. آن ها در چهار ماه اول سال به 

دشت  مى روند به دامدارى. در چهار ماه بعد مشغول باغدارى مى شوند.
این روستا روز شنبه 13 تیرماه 94 مصادف با 14 ژوییه 2015 با كسب 
بیشترین آرا به عنوان نوزدهمین اثر جهانى ایران در فهرست یونسكو به 

ثبت رسید.

اینجا ونیز ایران است
 روستای صراخیه ، تاالب بین المللی شادگان ، خوزستان

تاالب بین المللى شــادگان به عنوان یك تاالب مهم بین المللى شــناخته شده، علیرغم 
تنوع زیستى غنى و جاذبه هاى گردشگرى فراوان، متاسفانه هنوز در كشور و حتى استان 
خوزستان ناشناخته مانده است. مجله تاالب : كوچه پس كوچه هاى روستاى سراخیه در 
میان آب هستند و به همین دلیل، مى گوییم اینجا ونیز ایران است.این تاالب یك سیستم 
زیست محیطى وسیع متشــكل از تاالب هاى شیرین و شوراســت. تاالب در پائین دست 
حوزه رودخانه جراحى بین شهرهاى شــادگان، آبادان و ماهشهر در استان خوزستان قرار 
داشته و در سمت پائین دســت، به خلیج فارس مى پیوندد.  از ویژگیهاى مهم و بى نظیر 
تاالب شــادگان مى توان به مقیاس بزرگ، طبیعى بودن، تنوع زیستگاهى و نقشى كه در 
تامین معاش ســاكنان محلى ایفا مى كند، اشاره كرد. سه شــهر بزرگ شادگان، آبادان و 
ماهشهر در حاشیه این تاالب و تعدادى روستا نیز در مجاورت آن قرار دارند، همچنین دو 
روستا در داخل این تاالب قرار گرفته اند. جمعیت شهر شادگان و روستاهاى اطراف از نظر 

تاریخى براى تامین معاش وابسته به تاالب هستند.

روستایی مرموز در ایران که شش ماه از سال 
به هیچ عنوان با دنیای بیرون ارتباط ندارد

روستای سرآقا سید  ، استان چهار محال و بختیاری
این روستا از معدود روستاهایى اســت كه مردم آن بخصوص زنان و دختران از پوشاک كامل 
محلى استفاده مى كنند. هنوز زن و دختر این روستا عزم كوه و صحرا كرده و پشته هاى سنگین 
هیمه )هیزم( را بر دوش گرفته و به روســتا مى آورد. هنوز به جاى كپسولهاى گاز و چراغهاى 
نفتى، چاله هاى آتش )اجاق( گرما بخش خانه  و تأمین كننده حرارت غذاى خانواده اند.  هنوز 
فرهنگ شهرنشینى رسوخ چندانى به این روستا نكرده، اگر چه این تمدن با سرعت عجیب خود 

ره مى پیماید و در اندک زمانى همه را ناگزیر به پذیرش خود خواهد نمود.
 مجله تاالب : پیرمردى 74 ساله به نام سید شاه محمد دادور، در این روستا قرآن را با خط بسیار 
زیباى خود كتابت نموده است. این پیرمرد خطاطى را از اجداد خود آموخته و حتى تذهیب این 
قرآن را نیز خود ترسیم نموده است. جاده مواصالتى این روستا با بارش اولین برف زمستانى قطع 
شده و مردمى كه در این روستا ماندگار شــده اند و به روستاهاى اطراف فریدونشهر اصفهان یا 
خوزستان نرفته اند، حداقل 6ماه از سال را در پشت برف زندگى مى كنند.  این روستا با معمارى 
زیبا و سنتى پلكانى یكى از روستاهاى شگفت كشور است. خانه هاى این روستا از خشت و گل 
ساخته شده و فضایى ساده و صمیمى را بوجود آورده است. معمارى این روستا به گونه اى است 
كه حیاط هر خانه پشــت بام خانه زیرین مى باشــد. منازل به صورت زنجیر به هم متصلند و 

پیوستگى خاصى بر آنها حاكم است.
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تنها روستایی که زنان در آن یک 
روز حکمرانی می کنند

روستای آب اسک ، الریجان ، مازندران
یك روز در ماه اردیبهشت این زنان هســتند كه رئیس و فرمانروایند و 

همه امور روستا به راى آنها مى چرخد.
 هر سال جمعه یكى از روزهاى اردیبهشت ماه رسم دیرینه “زن شاهى” 
یا “ورف چال” توسط اهالى روستاى آب اســك قبل از شهرستان آمل 

برگزار مى شود. معموال این روز توسط بزرگان روستا انتخاب مى شود. 
 تاالب : در این روز زنان روستا صبح زود، وقتى آفتاب هنوز طلوع نكرده 
زیر قابلمه غذاى ناهار مردانشان را خاموش كرده و بار سفر یك روزه آنها 

را مى بندند و اسپند دودكنان آنها را تا ورودى روستا بدرقه مى كنند
 در این روز هیچ مردى از پنج ساله تا 50 ساله نباید در روستا بماند.

 زنان هم كه از رفتــن همه مردها در روســتا مطمئن شــده اند براى 
پادشاهى یك روزه خود را آماده مى كنند!

 در خانه هاى روستا غوغایى است قرار اســت یك نفر از زنان ملكه شود 
دیگرى وزیر، عروس و نگهبان و حاكم هم وجودش در روستا الزم است. 
اما سربازها از همه سرشان شلوغتر اســت باید مرتب اوضاع روستا را به 

ملكه گزارش دهند.
به دســتور ملكه هیچ گردشــگرى به هیچ وجه نباید در روستا و هنگام 
برگزارى این مراســم از دوربین فیلمبــردارى یا عكاســى و یا موبایل 
اســتفاده كنند.  خانواده هاى دیگرى كه اهالى به دیــدن آنها مى روند 
بیمــارى را در خانه نگهــدارى مى كنند پــس اولویت بعــد عیادت از 
بیماران است. تبریك گفتن دخترهاى نو عروس وظیفه عروس نمادین 
روستاست. پادشاه روستا هم كه از میان زنان سرشناس روستا انتخاب 
شــده در این روز باید اختالفات و مشكالت زنان روســتا را حل كند به 
همین دلیل اگر زنى از دیگرى شكایت دارد باید در مالء عام مطرح كند 
تا مسئله حل شود. این است روایت یك روز حكومت روستاى آب اسك 

در دست زنان است.
 اما از آن سو مردان روستا كه صبح زود توسط خانواده بدرقه شدند یك 
روز را در كوههاى اطراف سپرى مى كنند تا آنها هم بخش دیگرى از این 
مراســم را با نام ورف چال را برگزار كنند. در این روز مردان روســتا در 

دامنه كوه دماوند به محل ورف چال مى رسند.
 مردان روســتا قطعات یخ زده برف را از كوهها جدا مى كنند و هر كس 
به توانایى خود مقدارى از قطعات آخرین برف زمستانى به جا مانده در 
طبیعت را در این چاه مى ریزد و روى چاه را مى پوشانند تا فصل تابستان 
كه دامهاى خود را براى چرا به این منطقه مى آورند مقدارى از این برف 

را آب كرده و براى آشامیدن استفاده كنند. 

روستایی در ایران که جزو 7 
روستای شگفت انگیز جهان است

توضیحات : روستای ماخونیک ، بیرجند ، خراسان جنوبی
 منطقه ماخونیك متشــكل از 12 آبادى اســت كه روستاى ماخونیك 
بزرگترین آنها محســوب مى  شود. این روستا شــامل ماخونیك، كفاز، 
چاپنسر، توتك، سفال بند، سوالبست، لجونگ )ســفلى و علیا(، كالته 

بلوچ، دامدامه و میش نو، خارستو و جالرو است.
 یكى از عمده نشــانه  هاى فرهنگى روستاى ماخونیك مسكن است كه 
در نوع خود جالب و قابل توجه اســت چرا كه بافت مسكونى روستا در 
دامنه تپه و خانه  ها به طور فشرده  به  هم و در گودى زمین ساخته شده 
 اند، كف خانه حدود یك متر از ســطح زمین پایین  تر است و داراى یك 
درب كوتاه از تنه درختان است باید براى رفتن به داخل خانه دوال شده 
و به زحمت خود را داخل خانه كرد واغلب یكى دو پله درگاهى را به كف 

خانه متصل مى  كنند.
 آداب و رسوم ساكنان روســتا از نحوه قضاوت تا شــیوه كشاورزى و از 
چگونگى تقسیم ارث تا بازى ها همگى از گذشته هاى دور جریان داشته 

و اغلب آنها دست نخورده باقى مانده است.
 گفته مى شود مردم ماخونیك تا 50 ســال پیش، چاى نمى نوشیدند، 
شكار نمى كردند و اصاًل گوشــت هم نمى خوردند و هنوز سیگار نمى 
كشــند مردم ماخونیك این قبیل كارهــا را گناه مى دانســتند، ورود 
تلویزیون به این روستا به معناى ورود شــیطان بود و اهالى تا چند سال 
پیش به تلویزیــون مى گفتند شــیطان. آنها هرگز اجــازه نمى دادند 

كودكان پاى صفحه تلویزیون بنشینند و جادو شوند.
 ماخونیك به سرزمین لى لى پوتى ها  ایران شهرت دارد چرا كه در این 
روستا سبك زندگى مردمش، معمارى خانه ها، آداب و رسوم و باورهاى 
عجیب و غریب و انزواى چندصد ساله اش آن را به یكى از هفت روستاى 

شگفت انگیز جهان مبدل كرده است.
مردمان این روستا داراى قد متوســط به باال هستند و قد هاى زیر 160 

در این روستا كمتر دیده مى شود.
اگر چه بیشتر اهالى این روستا داراى قد متوسط هستند ولى به نظر مى 
رسد به دلیل اینكه درب خانه هاى اهالى این روستا بسیار كوتاه و باریك 
است در گذشته اینگونه تصور شده كه مردم این روستا قد كوتاه هستند 
ولى این درصورتى است كه افراد خیلى قلد بلند نیز در همین نوع خانه 

ها نیز زندگى مى كنند. 
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روستایی در ایران که اهالیش
 به التین می نویسد

روستای زرگر ، 100 كیلومتری غرب تهران
هم  ایرانى اند هــم اروپایــى، هم فارســى مى دانند هم تركى؛ صورتشــان هم شــبیه 
آریایى هاست، هم شــبیه گالدیاتورها و وایكینگ ها، قدشــان بلند است و مهربانى شان 
همچون محبت مردم ایل به مهمان ها.كارشــان دامدارى و كشــاورزى؛ به سبك همه 
روســتاییان، مرغ و خروس و غاز هم نگه مى دارند؛ بعضى زن ها كه هنرمندتر از دیگرانند 

نیز خودشان نان مى پزند و در مشك، دوغ و كره مى گیرند و پنیر و ماست مى بندند.
این مردم اما یك راز دارند، یك نكته مبهم تاریخى كه مرموزشان مى كند. مردم روستاى 
»زرگر« زبان مادرى شان »رومانو« است؛ به زبانشــان زرگرى هم مى گویند، اما نه از آن 
زرگرى هایى كه بعد از هر حرف، »ز« مى گذارند و زبانشــان مى شود »دزرزوز«. داستان 
زبان رومانو بیشتر شبیه افسانه اســت. زرگرى ها خودشان هم دقیقا نمى دانند متعلق به 
كجاى جهان هستند و چه شد كه به ایران آمدند و شدند رومانوى شیعه كشاورز ایرانى كه 
به زبان تركى هم مسلط است. قدیمى هاى روســتا یادشان است كه در زمان جوانى شان 
پیرمردى در زرگر بود كه تمام حســاب و كتاب هایش را به زبان روسى مى نوشت، اما بعد 
از مرگ او نوشــتن به زبان روسى ورافتاد؛ حاال این مردم همه شــان به زبان رومانو حرف 

مى زنند و به التین مى نویسند.
بچه هاى تحصیلكرده زرگر چند ســال پیش چند لغت به زبان رومانو در اینترنت منتشر 
كردند و از تمام مردم دنیا خواســتند كه اگر این لغات را مى شناسند به ایران بیایند. چند 
ماه بعد سه مسافر از فرانسه و انگلیس به روستاى زرگر آمدند و در حالى كه شادى كنان، 
ســاز و دهل مى زدند از این كه همزبان هایشــان را در ایــران پیدا كرده اند دســت از پا 
نمى شناختند.رومانوهاى اروپایى متعجب بودند از این كه چرا رومانوهاى ایران مثل 18 
هزار همزبان شناخته شــده خود در اروپا، تشــكیالت ندارند و در نشست ساالنه آنها در 

تركیه حضور ندارند و آواره و بى سروسامانند. 

روستایی که ساکنان آن نابینا می شوند
روستای چهاربرج ، اسفراین

محصول این روستا غالت، پنبه، زیره و انواع میوه است. شــغل اهالى زراعت و دامدارى 
است.شــایعه آلوده بودن آب روســتاى چهاربرج بار اضافــه اى را روى دوش اهالى آن 
گذاشته است؛ به همین خاطر اهالى سختى هاى زیادى را تحمل مى كنند.درباره علت 
شیوع نابینایى بین اهالى روستا نظرهاى متفاوتى وجود دارد. بعضى از ساكنان چهاربرج 
ادعا مى كنند عاملى كه باعث نابینا شدن اهالى این روستا مى شود، روى حیواناتى مثل 
گاو، گوسفند و سگ هم تأثیر گذاشته و باعث نابینا شدن آنها شده است. محمد یكى از 
ساكنان چهاربرج درباره علت نابینایى تعدادى از اهالى روستایشان مى گوید: »34 سال 
است كه در این روستا زندگى مى كنم به نظر من آلودگى خاک و آب باعث این بیمارى 
شده است. این مشكل نمى تواند به ازدواج هاى فامیلى ربط داشته باشد زیرا افرادى در 
روستا وجود دارند كه هیچ نسبتى با یكدیگر ندارند اما فرزندانشان نابینا به دنیا آمده اند. 

عالوه بر این در روستاى ما حیوانات هم نابینا متولد شده اند. 

روستای دوقلوهای ایران کجاست
روستای شهرآباد ، ابركوه

هر كسى كه براى نخستین بار وارد روستاى شــهرآباد ابركوه مى شود 
از تعداد دوقلوهاى ســاكن در آن حیرت خواهد كــرد. اكنون نیمى از 
دانش آموزان دبستان شهید »رحیم محمدزاده« در این روستا نیز دوقلو 
هســتند و چنان به یكدیگر وابســته اند كه اگر یكى از قل ها نباشد، قل 

دیگر در نبود همزداش بى تابى مى كند.
شهرآباد كه به روستاى دوقلو ها معروف شده، حدود 240 نفر جمعیت 
دارد كه از این تعداد حدود 40 نفر از آن ها دوقلو هستند. دوقلوهاى این 
روستا كه بیشتر دوقلوهاى همســان هستند آنقدر به هم شبیه هستند 

كه بیشتر مواقع آن ها را با هم اشتباه مى گیریم.
 در بســیارى از مواقع اگر آن ها به تنهایى دیده شــوند با قل دیگرشان 
اشــتباه گرفته مى شــود كه این موضوع ماجراهاى جالبى را رقم زده 
اســت.حدود 50 درصد از ازدواجهاى این منطقه از نوع فامیلى است و 
ممكن اســت یكى از دالیل افزایش دوقلوزایى باشد.همدلى و وابستگى 
این دوقلو ها بسیار بیشــتر از دیگر خواهر، برادرهاى روستا است. مدیر 
دبستان شهید رحیم محمدزاده گفت: این مدرسه داراى 24 دانش آموز 
در مقاطع پیش دبستانى تا پنجم اســت كه از این تعداد نیمى از آن ها 

دوقلو هستند.
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اتوبوس مال ماست؛مواظب اموال خود باشیم:

 اهداف:  افزایش حس مشــاركت شــهروندان در نگهداري و بهره گیري 
صحیح از اتوبوس به عنوان اموال عمومي  تعمیم فرهنگ نگهداري اتوبوس 
به عنوان بخشــي ازداراییهاي تك تك افراد جامعه بــه الیه هاي مختلف 
اجتماعي  شفاف سازي روند خدمات رساني به شــهروندان براي افزایش 
همدلي ایشان با سیســتم حمل و نقل اتوبوســراني  بازخورد خسارتهاي 
وارده به اتوبوس، در سه مرحله، به شهروندان بازمیگردد؛هرگونه خسارت 
به اتوبوســها، خروج ازخط آنها را درپي داشته و ســطح برداشت مسافر را 
كاهش مي دهد؛ درنتیجه ســاعت انتظار شهروندان براي استفاده از حمل 
و نقل درون شــهري، افزایش مي یابد و هزینه صرف زمان بیشــتر را براي 

ایشان به دنبال دارد.  
مضاف بر صرف زمان، هزینه انجام تعمیرات نیز به صورتي غیرمستقیم به 
شهروندان انعكاس داده مي شــود؛ زیرا هرگونه هزینه چشمگیر تعمیرات، 
مي تواند در افزایش سطح كیفیت خدمات ارائه شده به ایشان بهره گیري 

شود.  
اغلب خسارتهاي مشاهده شده كه از شــهروندان به اتوبوس وارد میشود، 
برروي بدنه داخلي و بیروني آن انجام میشــود و این خســارتها، به صورت 

مستقیم، شهروندان را متضرر مي سازد. 
به طور مثال: انجام بدنه نویســي با جمالت نامناســب، عالوه بر آلودگي 
بصري، خوانش اجباري كلمات نامتعارف را براي شــهروندان رقم میزند. 
همچنین شكستن شیشه اتوبوسها، تغییر ناخوشایند دماي بهینه اتوبوس 
و به خطر انداختن امنیت جاني مسافران را به در پي دارد. نمایش بازخورد 
مستقیم و غیر مســتقیم خســارتهاي وارده به اتوبوس ها كه شهروندان 
را هدف قرار مي دهد، ســطح آگاهي شــهروندان را افزایش داده و ضمن 
افزایش میزان مســئولیت پذیري ایشــان، آگاهي مناســبي از چگونگي 

عملكرد اتوبوسراني را دركنار مسئولیت پذیري یادشده، همراه مي سازد.
رفتار من در اتوبوس )احترام به یكدیگر( اهداف:  اشاعه فرهنگ شهروندان 
در تعامل با یكدیگر در اتوبوس به عنوان یك مكان عمومي شناخت حقوق 
متقابل شــهروندان در برابر یكدیگر دراتوبوس احساس امنیت شهروندان 
در بهره گیري از اتوبوس  احترام به ســالمندان، كــودكان و افراد كم توان 
در اتوبوس و اولویت دادن به آنان  فرهنگ ســوار و پیاده شدن صحیح در 
اتوبوس، بدون آســیب زدن به یكدیگر احترام به حقوق رانندگان و تأمین 
آرامش ایشــان با عدم اعالم درخواســتهاي غیرمنطقــي؛ مانند: افزایش 
سرعت، ســوار و پیاده شــدن در خارج از ایســتگاه، درک شرایط سخت 
كاري رانندگان، عدم مشاجره با ایشــان، صحبت نكردن با راننده و ...  عدم 
حمل اشیاء و بسته هاي ســنگین، برنده و بزرگ در اتوبوس  عدم مشاجره 
شهروندان در اتوبوس و استفاده نكردن از الفاظ نامتعارف رعایت بهداشت 
و نظافت فردي؛ مانند: بــوي بدن، بوي دهان و ..  صحبــت نكردن با تلفن 

همراه با صداي بلند و حفظ آرامش دیگران

رازهای یک سفر درون شهری 

متاسفانه تالش های بسیار جهت ســوق دادن مردم برای 
استفاده از وسایل نقلیه كارســاز بوده و اما نتیجه اون به این 

شکل شده، متااااااااسفانه ...

لطفا به خاطر کاهش آلودگی هوا از وسایل نقلیه استفاده کنید
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 نویسنده: نوشته سایمون آنهولت
 مترجم: مصطفــى اكبرى مطلق، محمدصالح 

شریفى، مجتبى شاكرى روشن
 ناشر: تهران: طحان : هله

 سال انتشار: 1390

 خالصه کتاب:
با توجه بــه افزایش روزافــزون رقابت بنگاه هاى 
اقتصــادى، »برنــد محــور« مــى مى توانــد 
ظرفیت هاى بالقــوه و بالفعلى را بــراى بنگاه ها 
 ایجاد كــرده و قــدرت رقابت بنــگاه  را افزایش 

دهد. 
رویكرد سیستمى به برند و در نظر گرفتن تعامل 
زیرسیســتم هاى بازاریابــى، فــروش،  كیفیت، 
مشــترى مدارى و... باعث ایجاد هم افزایى كسب 
و كار در قالب یك ســامانه هوشمند با محوریت 

برند خواهد بود. 
در كتاب حاضر، با نگرشــى سیستمى به موضوع 
برند )نام و نشان تجارى(، چهار محور اساى این 
حوزه، یعنى بازاریابى، مشــترى مدارى، كیفیت 
و نام و نشــان تجارى، مورد بررســى قرار گرفته 

است.
این كتاب نوشــته ســایمون انهالت است كه از 
اندیشــمندان و صاحب نظران اصلــى در زمینه 
هویت رقابتى اســت و اولین كتاب در این زمینه 
اســت كه نه تنها مفهوم هویت رقابتى را مطرح 
ســاخته و تئورى هاى آن را مورد بررســى قرار 
داده اســت، بلكه به چگونگى فهم و برنامه ریزى 
و اجرایى نمودن آن و توســعه هویت رقابتى نیز 

پرداخته است. 
این كتاب به همت معاونت برنامه ریزى و توسعه 
شهردارى مشــهد) مدیریت توسعه و پژوهش- 
گروه تحقیقات برنامــه ریزى و توســعه پایدار 

شهرى( به چاپ رسیده است.

 نویسنده: حسین شكوهى
 ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهى

 سال انتشار: 1389

 خالصه کتاب:
با اینكه شهر و شهر نشینى امكانات و فرصت هاى 
بهزیست و بهگشت اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى 
و كالبدى زیادى را در خود دارد، به نظر مى رســد 
كه از مهمترین چالش هاى فراروى بشر در ابتداى 
قرن 21 مســائل شهرى اســت. در این میان فقط 
بعد كالبدى شــهر مطرح نیســت بلكه مسئله ى 
اصلى مرتبط با آســیب هاى اجتماعى-فرهنگى 
همچون فقر، بیكارى، اســكان غیر رســمى، بى 
هویتى، فقدان حكمروایى خوب شــهرى و پیشى 
گرفتن شهرنشینى بر شــهرگرایى است. در حالى 
كه هر آجر، هر ســاختمان، هر خیابان و هر میدان 
شــهر یادآور دردها، رنج ها، شــادى ها و امیدهاى 
جماعات انسانى است. این سلسله مراتب اجتماعى 
كه میان ساختمان هاى شهرى دیده مى شود بیانگر 
معمارى ظلم و جور یا عدالت و انصاف سازمان هاى 
شهرى اســت. اكولوژى اجتماعى شهرها گذرگاه 
تازه اى مى جوید تا همه ى شــهروندان بتوانند در 
سراسر شهر به زندگى مطلوب دست یابند. ممكن 
است بررسى هاى اكولوژیكى از شهرها نتواند همه 
ى مسائل شهرى را حل نماید، اما به یقین نگرشهاى 
علمى و منطقى آن در مطالعات شهرى بسیار مؤثر 
خواهد بود. بســیارى از برنامه هاى شــهرى بدان 
سبب با شكست روبرو مى شود كه فاقد جامعیت و 
كلیت است. اكولوژى اجتماعى شهر این جامعیت و 
كلیت را در جهت شناخت مسائل و نیازهاى شهرى 
به كار مى گیرد. كتاب جغرافیاى اجتماعى شهرها، 
اكولوژى اجتماعى شــهر از معدود آثار ماندگار در 
رابطه با اكولوژى اجتماعى شهرى است و خواندن 
آن براى تمامى پژوهشگران در زمینه هاى مختلف 
شهرى، اجتماعى، جغرافیایى و معمارى توصیه مى 

شود.

 نویسنده: كلودیو آكیولى، فوربس داویدسون
 مترجم: نجما اسمعیل پور، علیرضا اشتیاقى

 ناشر: آرمان شهر
 سال انتشار: 1390

خالصه کتاب:
متخصصینى است كه درگیر توســعه شهرى اند 
و باید به توصیه یا تصمیم گیــرى مربوط به تراكم 
بپردازند. تأكید كتاب بخصوص بر كسانى است كه 
به طراحى و تصمیم سازى مربوط به سكونتگاههاى 
انسانى و سرپناه براى گروههاى كم درآمد مشغولند. 
كتاب همچنین مقدمتاً بر كشورهاى در حال توسعه 
تأكید دارد، هرچند دامنه شــمول آن وســیع تر از 
این كشورهاست. اما ما از این خطر كه بحث تراكم 
با هر كشورى در جهان ســازگار باشد و به نوبه خود 
از خطر واقعى كه در این بحث سطح جهانى هم بى 
ربط باشد، آگاه هســتیم. باید اشاره كرد كه درک از 
تراكم میان كشورها و شهرها و در درون شهرها بسیار 
متفاوت است. به عبارت دیگر، بستر فرهنگى بر درک 
تراكم تأثیر بسیار دارد. وانگهى، مقایسه بین كشورها 
با معیارهاى مختلف چــون تراكم جمعیتى، تراكم 
مسكونى و تراكم ساختمانى كه تفاوتهاى اساسى 
با هم دارند پیچیده مى شود. در واقع بهترین پاسخ 
در سطح جهانى وجود ندارد بلكه مسائل و موضوعات 
مشترک وجود دارد. رویكرد مورد نظر در این كتاب 
عبارتست از تبیین مفهوم و اهمیت تراكم و سپس 
تأكید بر اقداماتى كــه با توجه به قــدرت محدود 
دولتهاى محلى در اعمال ضوابط مى تواند مؤثر باشد. 
از این رو، بحثى هم پیرامون نتایج حقوقى و مدیریتى 
الزم براى طراحى مطرح شــده است. پژوهشهاى 
موردى  به روشن كردن اطالعات و توصیه ها كمك 
مى كنند. موارد منتخب شــامل مواردى از برزیل، 
مصر، گینه بیسائو، هنگ كنگ، هند و هلند است. این 
گزینش بر كشورهاى در حال توسعه و در حال گذار 
تأكید دارد اما جایى كه تجربه غرب معموالً مرجع به 

حساب مى آید اشاره اى هم به آن شده است.

هویت رقابتی؛ مدیریت نوین برند 
برای ملل، شهرها و مناطق

جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی 
تراکم در توسعه شهراجتماعی شهر






