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10شهـــر

هوشمندترین شهر دنیا 
در آفریقای جنوبی

آفریقای  شهر:  گروه  سپهرغرب، 
آینده نزدیک میزبان شهری  جنوبی در 
هکتار   1700 مساحت  به  خودکفا 
صددرصد  است  قرار  که  بود  خواهد 
تجدیدپذیر  آن  در  شده  تولید  انرژی 

باشد.
ساخت وســاز بزرگ ترین شــهر پایدار 
و هوشــمند آفریقــای جنوبی به زودی آغاز خواهد شــد 
و بیــش از 150 هــزار نفــر جمعیت را در خــود جا خواهد 
داد. شــهر جدید که The Parks یا "پارک ها" نام دارد، از 
نظر تأمین آب، غذا و نیرو شــهری کامًال خودکفا خواهد 
بــود و بــه طور کامــل از انــرژی تجدیدپذیر بهــره خواهد 
 Urb گرفــت. طراحی ایــن شــهر شــگفت انگیز را کمپانی
انجام داده است که در توسعه شهرهای پایدار فعالیت 
می کند، به این امید که نقش مهمی در پیشــبرد اهداف 

توسعه پایدار جهانی ایفا کند.
شــهر هوشــمند جدید آفریقایــی میزبــان 12 منطقه 
بــزرگ خواهــد بود و هــزاران واحد مســکونی را در خود 
جــا خواهد داد. عــاوه بر این، مراکز آموزشــی، درمانی، 
تفریحی، فروشــگاهی و گردشــگری متعددی در سراسر 
شــهر احداث خواهد شــد که نیاز ســاکنان را به تردد به 
سایر شــهرهای کشــور برای برآورده کردن نیازهای خود 
بــه صفــر می رســاند. مدیــران ادعــا کرده اند کــه فرآیند 
احداث شهر به کارآفرینی برای 40 هزار نفر منجر خواهد 
شــد که این امر به ســهم خود می تواند رونق اقتصادی 
را بــرای آن بــه ارمغــان بیــاورد و در رونق اقتصــاد مدور 

سراسر کشور نیز نقش مهمی ایفا کند.
مدیــران کمپانــی Urb ادعــا کرده انــد کــه خدمــات 
پایداری و هوشمندســازی در شــهر پارک هــا به اندازه ای 
گســترده خواهد بــود که آن را به هوشــمندترین شــهر 

دنیا تبدیل خواهد کرد.
مرکز هوشــمندترین شــهر دنیا را فضای ســبز بزرگی 
بــه طــول پنــج کیلومتــر فــرا خواهــد گرفــت کــه از آن، 
مســیرهای متعددی به ســمت پارک های شــهر راه پیدا 
می کند. این چشــم انداز پایدار، ســاکنان شهر پارک ها را 
به تمام مراکز شــهر از طریق تنها چند دقیقه پیاده روی، 
دوچرخه ســواری یــا درشــکه های برقی پیونــد می دهد 
و آن هــا را قــادر بــه رفــع تمــام نیازهــای خــود می کند. 
هوشمندترین شــهر دنیا همچنین میزبان 32 کیلومتر 
مســیر پیــاده روی و دوچرخه ســواری خواهــد بــود کــه 
همیــن ویژگــی تــردد ســبز را میــان شــهروندان ترویــج 

خواهد داد.

تولید نسل بعدی اتوبوس های 
بدون راننده در استونی

کمپانی  شهر:  گروه  سپهرغرب، 
به  استونی  تالین  در   Auve Tech
اتوبوس های  از  جدیدی  نسل  طراحی 
پرداخته   MiCa نام  به  راننده  بدون 
است که از باالترین تاب آوری در مقابل 

تغییرات اقلیمی برخوردار است.
اتوبوس هــای بــدون راننــده جدید 
اســتونی مجهــز به هفــت سنســور لیــدار و 10 دوربین 
دیجیتالــی اســت کــه قــدرت خودروهــا را در بدتریــن 
شــرایط آب وهوایی افزایش می دهد و از وقوع حوادث 
در شــرایط بــد جــوی خــودداری می کنــد. خودروهــای 
ژاپنــی  مــدل  از  تقلیــد  بــه  کــه  جدیــد  راننــده  بــدون 
اتوبوس هــای بدون سرنشــین طراحی شــده اســت، از 
پایــان ســال 2023 در معابــر عمومی سراســر تالین به 

تردد خواهد پرداخت.

 سنسورهای لیدار
خودروهای بدون راننده جدید تالین از سنسورهای 
حســاس و دوربین هــای دیجیتالــی برخــوردار خواهــد 
بــود که این تجهیزات قدرت دیداری آن ها را نســبت به 
وســایل نقلیه مشــابه قبلی چنــد برابــر می کند، ضمن 
این کــه قابلیت رویت 360 درجه محیط اطراف را فراهم 
می آورد. عاوه بر این، قرار اســت سیســتم های مهمی 
در این خودروها نصب شود که امکان خطای دید را در 
آن هــا به حداقل می رســاند و در نتیجه، وســایل نقلیه 
بــدون راننــده جدیــد در تمام شــرایط با تامیــن امنیت 
کافی مســافران تــردد خواهد کــرد. نکتــه جالب توجه 
دیگــر در مــورد خودروهای جدیــد تالین این اســت که 
امنیــت ســایبری در آن ها بهینــه خواهد شــد، بنابراین 
ســودجویان بــه هیچ وجــه قــادر بــه حــک اطاعــات و 
اعمال ســایر اقدامات مخاطره آمیــز در آن ها نخواهند 

بود.
تولیــد  بــه  شــده  ذکــر  کمپانــی  نیــز،  ایــن  از  پیــش 
خودروهــای راننــده بــرای حمل مســافران در 12 کشــور 
دنیــا پرداختــه اســت، بــا ایــن حــال ادعــا کــرده اســت 
کــه اتوبوس هــای بــدون راننــده تالیــن از قابلیت هــای 
بیشــتری نســبت بــه انواع مشــابه خــود در ســایر نقاط 
دنیا برخوردار اســت. در واقع، ســازندگان این خودروها 
با کســب تجربه از خودروهای قبلی به بهبود نرم افزارها 
و ســخت افزارهای خــود پرداخته انــد تا نوعــی اتوبوس 
وارد  را  ایمنــی  و  امنیــت  بیشــترین  بــا  نقــص  بــدون 
خیابان های تالین کنند. آن ها در نظر دارند پیش از ورود 
این اتوبوس ها به پایتخت اســتونی، آن ها را در شــرایط 
آب و هوایــی مختلف مورد آزمایــش قرار دهند و پس از 
اطمینــان کافی، عبور و مــرور از طریق این اتوبوس ها را 

برای مردم تالین امکان پذیر کنند.

پنجره

تبدیل سایبان پارکینگ ها به نیروگاه های خورشیدی در ساراگوسا
سپهرغرب، گروه شهر:  شورای شهر ساراگوسا ایجاد جوامع خودکفای مشترک با امتیاز برق تجدیدپذیر را تصویب کرد که محور اصلی آن ها سایبان های دارای پنل خورشیدی در پارکینگ ها خواهد بود که برای تأمین مکان وسایل نقلیه و جذب انرژی خورشیدی در نظر 
گرفته شـــده اند. این جوامع متشـــکل از خانه ها و مشاغل در شعاع 500 متری پارکینگ های تولید کننده برق واقع خواهند بود. ناتالیا چوئکا، مشاور خدمات عمومی و پویایی شـــهر، در این رابطه گفت: "در زمان بحران انرژی مانند شرایط فعلی، ما می خواهیم 
قبض برق را حداقل 30 درصد برای 18 هزار خانواده و 200 کسب وکار در منطقه Actur و El Rabal کاهش دهیم. بدون انجام این اقدام، هزینه هنگفتی بر دوش شهر قرار می گیرد. ما با یک ایده پیشگام و خاق روبرو هستیم که به شهروندان ما کمک 
می کند تا از فضای عمومی بهره ببرند." این سایبان ها در پارکینگ های فعلی قرار گرفته و توسط صاحبان امتیاز در مدت 25 سال نصب، نگهداری، بهره برداری و مدیریت خواهند شد. هدف نهایی، استفاده از فضای موجود در حوزه عمومی است که به 

عنوان پارکینگ برای نصب سیستم های فتوولتائیک استفاده می شود که عاوه بر تأمین انرژی، برای خودروها سایه ایجاد می کند.

پارکها

سنسورهای
حساس

چرا وجود هنـــر عمومی در شهرها ضروری است؟

شهر:  گروه  سپهرغرب، 
از  فراتر  عمومی  هنر  امروزه 
مجسمه های  یا  نقاشی ها 
است  رفته  پیش  نمایشگاهی 
شهرهای  از  بسیاری  در  و 
در  را  ویژه ای  مخاطبان  جهان، 
شهری  مختلف  چشم اندازهای 

به خود جذب کرده است.
هنرمندان با انگیزه های مختلف به خلق آثار 
خــود در فضاهــای عمومــی می پردازند و حتی 
برخــی از آن هــا از طریــق هنــر خود به توســعه 
دوبــاره شــهرها یــا اصاحــات اجتماعــی کمک 
زیــادی می کنند. در بســیاری از نقاط دنیا مانند 
نیویــورک در ایــاالت متحــده آمریــکا، نهادهای 
مختلــف ســرمایه های کانی را صــرف هنرهای 
عمومــی دائمــی یــا موقتــی می کنند تــا از این 

طریق، پیام ویژه ای را به مردم انتقال دهند.
هنــر عمومی از زمان باســتان وجود داشــته 
اســت و به اشــکال مختلف خود را نشــان داده 
اســت؛ بــه عنــوان مثــال، هنرهــای بســیاری به 
امپراتورهــا،  از  ســنگی  مجســمه های  شــکل 
شخصیت های افسانه ای یا الهه های باستان به 
جا مانده است و همچنان گردشگرانی از سراسر 
دنیا به سمت شــهر میزبان خود جذب می کند. 
در قــرن هجدهم و نوزدهم که مردان به عنوان 
رهبران اصلی غالب بر مردم حکومت می کردند، 
مــردان  از  هنــری  آثــاری  خلــق  بــه  هنرمنــدان 
حاکــم دوران خــود پرداختنــد که البتــه برخی از 
آن هــا به عنــوان شــخصیت های نامحبــوب به 
تصویر کشــیده می شــد. طی قرن های بیستم و 
بیست ویکم، هنر عمومی محدوده گسترده تری 
پروژه هــای  پیاده ســازی  بــه  و  گرفــت  بــر  در  را 
بی شــماری بر حســب موضوعات مختلف منجر 
شــد. امروزه ضرورت وجود هنر عمومی بســیار 
فراتر از بعد زیبایی شناســی است و از جنبه های 
مختلــف می توانــد حائــز اهمیــت باشــد کــه در 

ادامه به مهم ترین آن ها پرداخته می شود.

 احیای فضاهای عمومی
عمومــی  هنــر  تأثیــرات  مهم تریــن  از  یکــی 
فضاهــای  احیــای  بــه  بیســت ویکم  قــرن  در 
عمومــی و تبدیــل مکان هــای بدون اســتفاده 
بــه فضاهــای پرشــور مربوط می شــود. در این 
رابطــه، هنرمندان از رنگ های شــاد و الگوهای 
خیره کننده به منظور زنده نگه داشتن فضاهای 

عمومی بهره می گیرند و از این طریق، نشــاط را 
به شــهروندان هدیــه می دهند. ســارا موریس، 
نقاش و هنرمند اهل آمریکا از طریق رنگ آمیزی 
در   Lever House اداری  ســاختمان  ســقف 
خیابان پــارک نیویورک شــور را بــه فضایی بتنی 
بخشید و به افتخار یکی از فیلم نامه نویسندگان 
و کارگردانــان پرآوازه کشــور به نــام رابرت تاون، 

این اثر هنری را "رابرت تاون" نامید.
ســاختمان Lever House اگرچــه در ســال 
1951 بــا زیبایی تمام توســط گوردون بانشــفت 
طراحــی شــد، با ایــن حــال طبقه همکــف آن با 
هــدف کاربــری عمومی از چشــم اندازی تاریک و 
بســیار کســل کننده برخــوردار بود کــه اثر هنری 
موریس نشاط خاصی را برای آن به ارمغان آورد.

 یک هشدار در مورد آینده
بدیهــی اســت کــه تغییــرات اقلیمــی یکی از 
مهم تریــن بحران هــای حاکــم بــر عصــر حاضــر 
به شــمار می رود که ســاخته دســت بشر است 
و آگاهــی از آن می توانــد مــردم را بــه اعمــال 
اقدامات مناســب سوق دهد. امروزه بسیاری از 
هنرمندان می کوشند از طریق آثار هنر عمومی 
خود، انســان ها را از خطرهای ناشــی از تغییرات 
اقلیمی باخبر کنند؛ به این امید که مردم ســبک 
زندگــی پایدار را در پیش بگیرنــد و از این طریق، 
اثــرات جزایــر گرمایــی بــر شــهرها را بــه حداقــل 
برســانند. "تماشــای یخ" یکی از بهترین و بحث 
آفرین تریــن پروژه هــا در ایــن زمینه بوده اســت 
که توسط هنرمند مشهور دانمارکی-ایسلندی 
بــه نام اوالفــور الیاســون در شــهرهای مختلف 
جهان مانند کپنهاگ در دانمارک، پاریس فرانسه 
و لنــدن در بریتانیــا بین ســال های 2014 تا 2018 
نصب شــد و پیامدهای مثبت زیــادی از خود به 
جا گذاشــت. الیاسون برای ایجاد این نمایشگاه 
عمومــی 12 بلــوک یــخ از گرینلند را بــرش داد و 
پس از انتقــال آن ها به محل مورد نظر، یخ ها را 
به شــکل یک ســاعت چید. ذوب شدن تدریجی 
یخ هــا بازدیدکننــدگان را از آب شــدن یخ هــای 
گرینلند و ناپدیدی دائمی آن آگاه می کرد، ضمن 
این کــه ظاهــر اثر هنــری به شــکل ســاعت، گذر 

انکارناپذیر زمان را به تصویر می کشید.

 ایجاد چشم اندازهای زیبا برای شهرها
اشــکال  بــا  عمومــی  هنرهــای  از  بســیاری 
مختلــف خود کــه می تواند پرشــور، مضحک یا 

حتی هیجانی باشــد، چشــم اندازهای ویژه ای در 
شــهرها به وجــود مــی آورد و به واســطه همین 
امر، میان بازدیدکنندگان به محبوبیت می رسد. 
"دروازه ابــر" اثر آنیش کاپور، هنرمند هندی تبار-
متولــد بریتانیــا در ســال 2004 در پــارک میلنیوم 
شــیکاگو احداث شــد. کاپور بــرای ایجــاد این اثر 
هنــری شــگفت انگیز از 168 صفحه اســتیل براق 
بهره گرفت و از آن ها مجسمه ای به ارتفاع 10 متر 
و عــرض 20 متــر ایجاد کرد. این اثر هنــری زیبا، بر 
خاف ظاهر غول آسای خود، به علت چشم انداز 
براق، بسیار سبک به نظر می رسد و این در حالی 
است که شکل خمیده اثر، الگوهای در حال تغییر 

رنگ و تصویر اطراف را نمایان می کند.

 افزایش امید میان مردم
بســیاری از آثار هنری امروز با هدف افزایش 
امیــد و قــوت قلــب در فضاهــای عمومــی بــه 
نمایش گذاشته می شود به ویژه در زمان های 
بحران، که ممکن اســت اقتصادی، سیاســی یا 
اجتماعی باشد و چالش های زیادی را بر زندگی 
مــردم تحمیل کند، هنرمنــدان به خلق آثاری با 
هدف انتقال پیام امیــد می پردازند. "دختری با 
بادکنــک" مجموعــه ای از نقاشــی های دیواری 
بود که در ســال 2002 توســط هنرمند بنکسی 
روی دیوارهــای لنــدن حکاکــی شــد و "امید" را 
بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن شــعارهای قرن 
بیســت ویکم به تصویر کشــید. این نقاشــی که 
بــرای اولین بار در یکــی از پل های جنوبی لندن 
به نمایش گذاشــته شــد، تصویر دختری است 
که دســت های خود را بــرای گرفتن یک بادکنک 
قلبی قرمز دراز کرده اســت که به وســیله باد از 
او دور می شود و پیام "همیشه امید هست" را 

نمایان می کند.

تردد  شهر:  گروه  سپهرغرب، 
عنوان  به  شهرها  در  خودروها 
در  هوا  آلودگی  منبع  دومین 
مرگ  عامل  مهم ترین  اروپا، 
کودکان در آمریکا و اروپا، محرک 
اقتصادی  نابرابری  ایجاد  اصلی 
علت  و  شهری  ساکنان  میان 

اساسی آلودگی صوتی شناخته شده است.
حــدود نیم قــرن پیــش خیابان های سراســر 
امــروزی  مرکــز  و  دانمــارک  پایتخــت  کپنهــاگ، 
دوچرخه ســواری جهــان را خودروها فــرا گرفته 
بود، با ایــن حال مدیران تاش کردند تغییراتی 
را در تدابیــر خــود به وجــود بیاورند تــا مردم را 
هرچه بیشــتر به ســمت دوچرخه سواری سوق 

دهند. 
به دنبال نوآوری های بی وقفــه برنامه ریزان 
در  درصــد   10 از  دوچرخه ســواری  نــرخ  شــهر، 
ســال 1970 به 35 درصد در حال حاضر رسیده 
اســت. گزارش ها حاکی از آن اســت که در سال 
2016، تعــداد دوچرخه هــای در حــال تــردد در 
خیابان های کپنهاگ از تعداد خودروها ســبقت 
گرفــت و ایــن امــر مزایای بســیاری برای شــهر و 
شــهروندان بــه ارمغــان آورد کــه از مهم تریــن 
آن هــا می توان به بهبود قابل توجه کیفیت هوا 

و کاهش چشمگیر سوانح خیابانی اشاره کرد.
امروزه مدیران در بسیاری از شهرهای جهان 
عــزم خــود را جــزم کرده اند پایتخــت دانمارک را 
الگویــی برای ترویــج تردد ســبز در مناطق خود 

قــرار دهنــد و از ایــن طریق، رفاه شــهروندان را 
بهبــود ببخشــند. به ویــژه برنامه ریــزان اروپایی 
عــاوه بــر الگوبــرداری از کپنهاگ، تاکنــون برای 
نوآوری هــای  خــودرو  بــدون  شــهرهای  ایجــاد 
بســیاری پیــاده کرده انــد که در ادامه به شــش 

مورد از اثربخش ترین آن ها پرداخته می شود.

 افزایش عوارض ترافیکی
مدیــران اروپایی پس از انجــام آزمایش های 
مختلــف به این نتیجه رســیده اند که مهم ترین 
اقــدام بــرای کاهــش تــردد خودروهــا در معابر 
شــهری، اعمال عوارض ترافیکی ســنگین برای 
بــه  راننــدگان اســت. لنــدن، پایتخــت بریتانیــا 
عنوان پیشــروی این اســتراتژی در اروپا و جهان 
شــناخته شــده اســت که مدیران آن توانستند 
در سال 2003 از طریق اعمال عوارض ترافیکی 
برای خودروهایی که در مرکز شــهر عبور و مرور 
می کند، نــرخ تردد آن ها را به میزان 33 درصد 
کاهــش دهند.  این عــوارض به تدریج افزایش 
یافته اســت و از پنج پوند به ازای هر روز رفت و 
آمد در مرکز از ســال 2003 بــه بیش از 15 پوند 
رسیده اســت که 80 درصد این جریمه ها جهت 
ســرمایه گذاری برای بهبود حمل ونقل عمومی 

مورد استفاده قرار گرفته است.
ســایر شهرهای اروپایی نظیر میان در ایتالیا 
و استکهلم و یوتبری ســوئد نیز استراتژی هایی 
بــه حداقــل رســاندن  بــرای  لنــدن  بــه  شــبیه 

خودروهــای  تــردد 

پیــاده  خــود  شــهرهای  مراکــز  در  خصوصــی 
کرده انــد و به تبعات مثبت زیادی در این زمینه 

دست یافته اند.

 کنترل ترافیک و پارکینگ
از شــهرهای  مقــررات جدیــدی در بســیاری 
پــارک  فضاهــای  حــذف  منظــور  بــه  اروپایــی 
خودروهــا و تغییر مســیر ترافیکی پیاده شــده 
اســت کــه بعضــی از آن هــا حتــی بــه جایگزینی 
معابــر شــهری بــا خیابان هــای بــدون خــودرو، 
مسیرهای دوچرخه ســواری و پیاده راه ها منجر 
شــده اســت. بــه عنــوان مثال، شــهردار اســلو 
پایتخــت نــروژ توانســته اســت از طریــق حذف 
فضاهای پارک خودروها و بســتن معابر به روی 
وســیله های حمل ونقل موتوری، خیابان هایی 
بــدون خــودرو به وجود بیــاورد و از این طریق، 
عبــور و مــرور خودروهــا را در مرکــز شــهر تا 19 

درصد کاهش دهد.

به  مناسب  جابه جایی  خدمات  ارائه   
پیروان تردد سبز

یکــی از موثرتریــن اقداماتی کــه در اوترخت 
هلند برای به حداقل رســاندن تــردد خودروها 
در مرکز شــهر پیاده شــده اســت، ارائه خدمات 
ســبز  تــردد  حامیــان  بــرای  ویــژه  جابه جایــی 
بــوده اســت. در ایــن رابطــه، دولــت محلــی و 
بــا همــکاری یکدیگــر  کمپانی هــای خصوصــی 
عبور و مــرور از طریق 

وســایل نقلیه عمومی را برای کارمندان رایگان 
کرده اند، ضمن این که به احداث ایســتگاه های 
اتوبــوس در نزدیکی محل کار افراد پرداخته اند 
تــا رفت وآمــد را بــرای آن ها تســهیل کننــد. این 
اقــدام کاهــش 37 درصــدی عبــور و مــرور از 
طریق وســایل نقلیه خصوصی به مرکز شــهر و 
در نتیجه کاهش قابل  توجه انتشــار کربن را در 

پی داشته است.

 اعمال عوارض پارکینگ در مراکز کاری
یکــی دیگــر از اثربخش تریــن اقدامــات برای 
شــهرها،  مراکــز  در  خودروهــا  تــردد  کاهــش 
اعمــال عوارض پارکینــگ در مراکز کاری اســت. 
برنامه ریــزان روتــردام هلنــد از طریــق اعمــال 
عــوارض پارکینگ در یکــی از مراکز درمانی بزرگ 
شــهر توانســتند تردد وســایل نقلیه خصوصی 
کارکنــان را بــه میــزان 20 تــا 25 درصــد کاهش 
دهنــد. در واقع، عوارض بــاالی پارکینگ در این 
بیمارســتان از یک سو کارکنان را به پارک وسایل 
نقلیــه در فاصلــه بســیار دور از محــل کار خــود 
ســوق داد و از سوی دیگر، بسیاری از آنان را به 
جایگزینی خودروهای شــخصی با وسایل نقلیه 
عمومــی تشــویق کرد. طــرح عــوارض پارکینگ 
مراکز کاری در ناتینگهام بریتانیا اثربخشــی ســه 
برابری نســبت به روتــردام از خود نشــان داد و 
همین امر، مدیران سایر شهرهای اروپا را نیز به 

اعمال اقدامات مشابهی تشویق کرد.

 طراحی سفر دانشگاهی
مدیــران دانشــگاه های سراســر دنیــا اغلــب 
را  خــود  کارکنــان  و  دانشــجویان  می کوشــند 
بــه اســتفاده از وســایل نقلیــه عمومی ســوق 
دهنــد کــه ایــن کار در کنار تمــام مزایــای خود، 
مدیریت پارکینگ را در این مراکز علمی آســان تر 
انگلســتان  در  بریســتول  دانشــگاه  می کنــد. 
یکــی از موفق تریــن مراکــز آموزشــی جهــان 
در زمینــه ترویــج تردد ســبز بوده اســت که 
توانســته اســت از طریق طراحی سفرهای 
خودروهــای  از  اســتفاده  دانشــگاهی، 
شخصی توسط دانشــجویان و کارکنان را 
به میزان 27 درصد کاهش دهد. توســعه 
زیرســاخت های دوچرخه سواری و پیاده روی 
مناســب از مهم ترین اقدامــات برای تحقق این 

هدف بوده اســت، ضمــن این کــه بهره مندی از 
تخفیف ویژه برای کاربران وســایل نقلیه در این 

زمینه بسیار اثربخش بوده است.

 اشتراک خودرو
اشــتراک  مــردم  از  بســیاری  نظــر  از  شــاید 
خــودرو نقــش مهمــی در کاهش تردد وســایل 
نقلیــه در شــهرها ایفــا نکنــد، بــا این حــال این 
روش یــک ترفنــد جالــب بــه حســاب می آید که 
می توانــد گرایــش شهرنشــینان را بــه عبــور و 
مرور از طریق وســایل نقلیــه خصوصی خود به 
طــور قابل توجهــی کاهش دهــد و حتی، تمایل 
آن ها را به اســتفاده از سایر وسایل حمل ونقل 
آلمــان و  عمومــی نیــز بیشــتر کنــد. برمــن در 
جنــوا در ایتالیــا از موفق ترین شــهرهای جهان 
در زمینــه کاهش تــردد از طریق وســایل نقلیه 
خصوصــی بــه واســطه ترویــج اشــتراک خودرو 
بــه حســاب می آینــد کــه توانســته اند به طــور 
میانگیــن بیــن 12 تــا 15 خــودروی خصوصــی را 
تنهــا بــا یــک وســیله نقلیــه اشــتراکی جایگزین 
کنند. این پیامد در نتیجه احداث ایســتگاه های 
خودروهای اشــتراکی در نزدیکی محل سکونت 
و  عمومــی  حمل ونقــل  ایســتگاه های  مــردم، 
زیرســاخت های ســبز نظیــر دوچرخه ســواری و 

پیاده روی حاصل شده است.

همکاری دانش آموزان دبستانی با 
شورای شهر هاکسبری

شهر:  گروه  سپهرغرب، 
با  هاکسبری  شهر  شورای 
دانش آموزان  از  پذیرایی 
آن ها  شهر،  سراسر  دبستانی 
آشنا  با نحوه عملکرد شورا  را 

کرد.
دبســتانی  دانش آمــوزان 
شــهر  شــورای  بــه  هاکســبری  سراســر  از 
هاکســبری رفتنــد تــا از نحــوه عملکــرد دولــت 
محلی مطلع شــوند. شــورا که میزبان مراسم 
آگاهــی خــود در  و  راهبــری  برنامــه  افتتاحیــه 
 88 از ورود  بــود،  مرکــز عملکــرد »وینــدزور« 
دانش آمــوز بــه ایــن مراســم اســتقبال کــرد و 
طــی یک جلســه نمایشــی آن ها را بــا چگونگی 
عملکــرد ایــن نهــاد آشــنا کــرد. 60 دانش آموز 
از مدرســه ابتدایــی کاتولیــک »ســنت مونیــکا 
از مدرســه  در ریچمونــد«، چهــار دانش آمــوز 
از  دانش آمــوز  چهــار  »گلوســودیا«،  دولتــی 
 20 و  ولــی«  »مکدونالــد  عمومــی  مدرســه 
»کوراجونــگ  دولتــی  مدرســه  از  دانش آمــوز 
شــرقی« در این برنامه حضور داشتند و ضمن 
آشنایی با مســئولیت های شورا خود نیز نقش 
نمایندگان و اعضا را در طول جلســه نمایشــی 

گرفتند. برعهده 
شــهر  شــورای  آگاهــی  و  راهبــری  برنامــه 

کارکنــان  توســط  ســاالنه  هاکســبری، 
شــورا برگــزار می شــود و هدف آن 

آمــوزش دانش آمــوزان ســال 
پنجمی و ششــمی در مورد 

نقــش شــورا در مراقبــت 
از جامعــه هاکســبری و 

چگونگــی انجام کارها 
نهــاد  ایــن  توســط 

است. 
ن  ا ز مــو نش آ ا د
مــورد  در  همچنیــن 
ســه ســطح مختلــف 

)فــدرال،  حکومــت 
محلــی(،  و  ایالتــی 

همچنیــن نقش شــهردار 
و اعضای شورا ها به عنوان 

اطاعــات  شــهر  نماینــدگان 
کسب می کنند.

ضمــن  هاکســبری  شــهر  شــورای 

اشــاره بــه تأثیرگــذاری بــاالی این اقــدام آن را 
ازجملــه  منطقــه  در  موجــود  مشــاغل  بــرای 
ســامتی،  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  خدمــات 
همچنین به دســت آوردن درک صحیح از نحوه 
چگونگــی  و  زباله هــا  مدیریــت  و  جمــع آوری 
و  اســتخرها  پارک هــا،  جاده هــا،  از  نگهــداری 

کتاب خانه ها در ســطح شهر ارزشمند شمرد.
عضــو شــورای شــهر هاکســبری اعــام کرد: 
جلســات  ایــن  در  حضــور  از  »دانش آمــوزان 
نمایشــی در محل اتاق های شــورا بســیار لذت 
می برنــد. از ســوی دیگــر مشــارکت دادن آن ها 
در ایــن برنامه ها به عنوان نمایندگان و اعضای 
شــورا باعث حضور فعاالنه جوانان سطح شهر 
در فعالیت های شــهری و منطقه ای می شــود. 
دانش آمــوزان در ایــن جلســات پرســش هایی 
و  دارد  اهمیــت  بســیار  کــه  می کننــد  مطــرح 
می تواند بــه جهت دهی بیشــتر برنامه ها کمک 

کند.«
وی در ادامه گفت: »داشــتن آگاهی نســبت 
بــه آنچه شــورا به دنبــال آن اســت و همچنین 
نحــوه انطبــاق دولت محلی با محیط سیاســی 
گســترده تر برای کودکان بسیار اهمیت دارد که 
برنامه راهبری و آگاهی شــورای شهر هاکسبری 

آن را محقق می کند.«

و ی کارآمد برای ایجاد شهرهای بدون خودر 6 استراتژ

هوایپاک

وپایی پس از  مدیران ار
انجام آزمایش های مختلف 
به این نتیجه رسیده اند 
که مهم ترین اقدام برای 
وها  کاهش تردد خودر
در معابر شهری، اعمال 
عوارض ترافیکی سنگین 
برای رانندگان است. لندن، 
پایتخت بریتانیا به عنوان 
وی این استراتژی در  پیشر
وپا و جهان شناخته شده  ار
است که مدیران آن توانستند 
در سال 2003 از طریق اعمال 
عوارض ...

فضاهایعمومی
نمایشیازیک

شورا
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فناورینوین

حمل ونقل عمومی 
در 5 شهر برتر جهان

حمل ونقل  شهر:  گروه  سپهرغرب، 
چنان  جهان  برتر  شهر  پنج  در  عمومی 
که  است  دسترس  قابل  و  کارآمد 
کنار  به  را  گردشگران  و  شهروندان 
سوق  شخصی  خودروهای  گذاشتن 

می دهد.
یکی از دالیل استفاده افراد از وسایل 
نقلیــه شــخصی، ناکارآمــد بــودن سیســتم حمل ونقــل 
عمومــی اســت، اما بعضی از کشــورهای جهــان با در نظر 
گرفتــن شــاخص هایی همچــون راحتی و قابل دســترس 
بــودن، قیمت مناســب و اســتفاده از فناوری هــای نوین، 
بهترین سیســتم حمل ونقل عمومی را برای شــهروندان 

فراهم می کنند.
حمل ونقــل عمومی کارآمد، عاوه بــر کاهش آلودگی 
و  مســافران  بــرای  شــهروندان،  رفــاه  بــه  کمــک  و  هــوا 
گردشــگران نیز بســیار مفید اســت، هزینه های سفر آن ها 
را کاهــش می دهــد و نقــش مؤثــری در افزایــش فرهنگ 
عمومــی مــردم دارد. در ادامــه شــما را بــا شــهرهایی که 
دارای بهترین سیستم حمل ونقل عمومی هستند، آشنا 

می کنیم:

 پکن
ســه شــکل اصلی و رایــج حمل ونقل عمومــی در پکن 
شامل تاکســی ، اتوبوس و مترو است. در سال های اخیر، 
متروی این شــهر پیوســته در حال و گسترش بوده است. 
بــا ایــن امید که روزی بزرگ ترین سیســتم قطــار زیرزمینی 
جهــان را از آن خــود کنــد. عاوه بــر پکن، دیگر شــهرهای 
بزرگ نیز دارای سیســتم پیشــرفته اتوبوسرانی است و به 
دلیل قیمت مناســب و دسترســی آسان ، اســتفاده از این 
وســیله نقلیــه، بیشــترین اســتفاده را در مناطــق شــهر و 

حومه اطراف آن دارد.
همچنیــن از آنجا که بزرگراه های چین پیوســته در حال 
گسترش است، اتوبوس های بین شهری نیز در این کشور 
طرفــداران مخصوص خــود را پیدا کرده اســت. قطارهای 
سریع السیر نیز گزینه مناسب افراد در پیمودن مسیرهای 
بین شــهری اســت که در مقایســه با قطارهــای معمولی 
امن تر و ســریع تر است و افرد می توانند با پرداخت هزینه 

کمتر از این وسیله نقلیه استفاده کنند.

 هلسینکی
سیســتم حمل ونقــل عمومی در هلســینکی به قدری 
کارآمــد اســت کــه شــهروندان و گردشــگران می تواننــد 
بدون داشــتن خودروی شــخصی به هر نقطه از این شهر 
زیبــا ســفر کنند. گزینه هــای پیش روی آن ها شــامل قطار 
شهری، کشــتی، اتوبوس، تراموا و مترو تاکسی می شود. 
همچنیــن افراد می توانند بــرای صرفه جویی در هزینه ها، 
دوچرخــه کرایه کننــد و از کاوش در مکان ها و جاذبه های 

گردشگری در پایتخت فناند لذت ببرند.

 سئول
ســئول این روزهــا به یکــی از برترین شــهرها در زمینه 
حمل ونقــل عمومــی تبدیــل شــده اســت. متــروی ایــن 
کان شــهر بســیار پیشــرفته و کارآمــد اســت. مســافران 
می توانند با نصب اپلیکیشن روی گوشی هوشمند خود، 
بلیــت تهیه کنند و با اســتفاده از نقشــه ها و عائم راهنما 
کــه بــه دو زبان محلــی و انگلیســی در ایســتگاه ها وجود 

دارد، مقصد مورد نظر خود را پیدا کنند.
وای فــای رایــگان که در ایســتگاه ها و داخل قطارها در 
اختیــار مســافران قــرار دارد، از دیگــر ویژگی هــای متــروی 
سئول است. استفاده از قطار بین شهری برای افرادی که 
در شــهرهای نزدیک ســئول زندگی می کنند و قصد ســفر 
بــه پایتخــت کره جنوبی را دارند، انتخاب مناســبی اســت. 
اتوبوس و تاکســی از دیگر وسایل حمل ونقل عمومی در 
این شهر اســت. رانندگان تاکسی در سئول دارای تائیدیه 

هستند و به زبان خارجی تسلط دارند.

 هنگ کنگ
هنگ کنگ از اســتاندارد طایــی در مدیریت حمل ونقل 
عمومی برخوردار اســت. قطار، مترو، تاکســی و دوچرخه، 
جــزو رایج تریــن وســایل حمل ونقــل عمومــی شــناخته 
می شود. متروی این شهر سریع، کارآمد و قابل دسترس 
اســت و به دلیل وجود تابلوهای مترو و اتوبوس به زبان 

انگلیسی، پیدا کردن مسیرها در هنگ کنگ راحت است.
و  اســت  مقرون به صرفــه  شــهر  ایــن  تاکســی های 
شــهروندان و گردشگران می توانند به کمک آن ها خود را 
به تمام نقاط هنگ کنگ برســانند. ایستگاه های قطار این 
شــهر شــامل رایانه های عمومی و ویلچر می شود و افراد 
می توانند برای ســفر به مرزهــای خارج از هنگ کنگ از این 

وسیله نقلیه عمومی استفاده کنند.

 لس آنجلس
لس آنجلس شهری است که یکی از بهترین شبکه های 
بــه خــود اختصــاص  را در جهــان  حمل ونقــل عمومــی 
می دهد. در این شهر گزینه های متنوعی برای شهروندان 
و گردشــگران وجــود دارد کــه شــامل مترو، قطار ســبک، 
افــراد  آن هــا  کمــک  بــه  و  می شــود  شــاتل  و  اتوبــوس 

می توانند به هر منطقه ای از این شهر زیبا سفر کنند.
از آنجــا که در این شــهر بــزرگ ترافیک زیاد اســت، افراد 
زیــادی بــرای جابه جــا شــدن و رســیدن بــه مقصــد مورد 
نظــر خــود از متــرو و اتوبــوس اســتفاده می کننــد و برای 
وســایل  مســافران،  و  شــهروندان  بــه  خدمت رســانی 
حمل ونقــل ویــژه ای فراهم شــده اســت. در لس آنجلس 
بخشــی از شــهر به عنــوان منطقه بــدون خــودرو در نظر 
گرفتــه شــده اســت کــه افــراد می تواننــد از پیــاده روی و 

دوچرخه سواری در آن لذت ببرند.

خبر

شهـــر راهنمای شهری دیجیتال اشتوتگارت در خدمت شهروندان
ســـپهرغرب، گروه شـــهر: شـــهر اشتوتگارت آلمان از سیســـتم دیجیتال راهنمای عابر پیاده خود رونمایی کرده که از چندین عالمت LED هوشمند تشکیل شده اســـت. طراحی ویژه به تابلوها اجازه می دهد تا 360 درجه بچرخند و همیشـــه شهروندان و بازدیدکنندگان را به 

هیجان انگیزترین مکان های دیدنی شهر هدایت کنند. به گفته مقامات محلی، این طرح نوآورانه برای اولین بار در جهان ایجاد شده و از همکاری مهندسی برق و جریان دیجیتالی اطاعات تبدیل شده به زیرساخت فیزیکی، متولد شده است.
 GPS مســتقر روی یک محور ســاخته شــده اند و می توانند 360 درجه بچرخند و از شــکل فلش خود اســتفاده کنند. عاوه بر این، آن ها جریان عابر پیاده را با اطاعات مربوط به رویدادهای مهم یا محبوب در شــهر و با استفاده از LED تابلوها از چندین پنل
هدایت می کنند؛ چه کنســرت جاز باشــد و چه بازدید از نمایشــگاه موزه، تابلوهای هوشــمند قرار اســت همیشــه به روز باشــد. عاوه بر این، آنها همچنین کدهای QR را نمایش می دهند که افراد را به اطاعات بیشــتر در مورد رویدادها و حتی به وب سایت های 

فروش بلیت راهنمایی می کند.

شهر:  گروه  سپهرغرب، 
یک  اجرای  برای  اغلب  دولت ها 
بسیاری  تالش  کارآمد،  پروژه 
بسیاری  در  زیرا  می کنند 
منفی  بازخورد  با  موارد  از 
می شوند؛  مواجه  شهروندان 
از  شهری  مدیران  از  بسیاری 
همان ابتدای تصمیم گیری برای تغییر طراحی، 
از  تا  را به مشارکت دعوت می کنند  شهروندان 

نیازهای آن ها آگاه تر شوند.
همــواره  کــه  اســت  آن  از  حاکــی  تجربــه 
پروژه هایی که شــهروندان در آن ها مشــارکت 
فعــال داشــته اند، تبعــات مثبــت بــه مراتــب 
بیشتر از نارضایتی بوده است. امروزه مدیران 
در بســیاری از شهرهای جهان، مشارکت مردم 
از همان ابتدای برنامه ریزی برای پیاده ســازی 
پروژه ها را مهم تریــن عامل در موفقیت آن ها 
می داننــد زیــرا ایــن گونــه پروژه ها بر اســاس 
نیازهای شــهروندان طراحی و پیاده می شود. 
در بســیاری از نقــاط دنیــا نیــز، شهرنشــینان 
کم ترین سهم را از طراحی شهری دارند و همین 
امر به ایجاد تغییراتی در شهرها منجر می شود 
کــه خیلی مطابق میل آن ها نیســت و نارضایتی 

اغلب افراد را در پی دارد. 
از همــه مهم تــر ایــن اســت کــه بســیاری از 
در  مــردم  مشــارکت  اهمیــت  از  برنامه ریــزان 
بــه خوبــی  امــا  آگاه هســتند  طراحــی شــهری 
نمی توانند شهرنشینان را در تصمیم گیری های 
ارائــه  بــه  ادامــه  در  کننــد.  ســهیم  شــهری 
اســتراتژی هایی پرداخته می شــود که می تواند 
بــه بهترین شــکل ممکــن مدیــران را در ترغیب 
شهروندان به مشــارکت در طراحی شهری یاری 

کند.

 ایجاد یک فضای مطلوب برای مشارکت
مدیران برای ترغیب شــهروندان به مشارکت 
در تصمیم گیری هــا و طراحی هــای شــهری ابتدا 
بایــد فضــای مطلوبــی بــرای حضــور آن هــا بــه 
وجود بیاورنــد. در مورد فضاهای اینترنتی برای 
مشــارکت مردم، چنان چه ســاکنان شهر متنوع 
باشند و به زبان های مختلف تکلم کنند، آن گاه 
ایجاد بستری با قابلیت ترجمه به زبان های رایج 
در شــهر از اهمیت بســیاری برخوردار است. این 
کار مــردم را بــه مشــارکت هرچه بیشــتر ســوق 
می دهــد زیــرا آن ها را مطمئن می کنــد که قادر 
بــه دریافــت و انتقــال تمام اطاعات شــهری به 

زبان خود خواهند بود.
برنامه ریــزان شــهری در بارگــذاری اطاعــات 
در ســایت، نبایــد از زبــان ادبــی ویــژه ای بهــره 
بگیرند، بلکه باید تمام داده ها را به زبان ســاده 
ارائــه کننــد تا بــرای تمــام کاربران با هر ســطح 
تحصیاتی قابل فهم باشــد. استفاده از تصاویر 
و ویدئوها در ســایت ها بــرای جلب توجه مردم 

بســیار اثربخش اســت و می تواند گرایش آن ها 
بــه مشــارکت در تصمیم گیری هــا و طراحی های 

شهری را افزایش دهد.

 انتخاب خردمندانه پروژه اول
برنامه ریــزان شــهری بهتــر اســت در همــان 
ابتــدای تاش بــرای جذب مردم به مشــارکت، 
بهتریــن پــروژه را در وب ســایت مخصــوص به 
اشــتراک بگذارنــد. در واقــع، بارگــذاری کــردن 
آن  از  مــردم  اســتقبال  احتمــال  کــه  پــروژه ای 
وجود دارد از اهمیت بســزایی برخوردار اســت 
و باعث می شــود ساکنان شــهر برای آگاهی از 
این گونــه پروژه ها، بارها و بارها به وب ســایت 
مراجعــه کننــد و بــه تدریــج ایده های خــود را 

بــه اشــتراک بگذارنــد. مدیــران در ادامــه ارائه 
این پروژه باید نشــان دهنــد که آمادگی گوش 
دادن بــه ایده هــای مــردم را دارنــد تــا از ایــن 
طریق، توجه آن ها را هرچه بیشتر به مشارکت 

جلب کنند.

با  مسائلی  و  مهم  مشکالت  تلفیق   
اهمیت کمتر در وب سایت های شهری

برنامه ریزان شهری زمانی می توانند مردم را 
به مشــارکت در تصمیم گیری های شهری سوق 
دهنــد کــه همزمان به بررســی مســائل بزرگ و 
کوچک شــهری بپردازند که هر یک عاقه مندان 
مخصوص به خــود را دارد. در واقع، تنها تمرکز 
بر مشــکات بزرگ شــهری می تواند بــرای مردم 

خســته کننده باشــد و مانــع از مشــارکت آن ها 
در بیــش از چنــد پــروژه و تصمیم گیری شــود. 
برای حل این مشــکل، تلفیق مشــکات بزرگ و 
کوچک می تواند بسیار اثربخش باشد و نوعی 
شــهروندان  ایده پــردازی  و  عملکــرد  در  تنــوع 
بــه وجود بیاورد. از ســوی دیگر، مدیــران باید 
تاش کنند میان بحث های خود با شــهروندان 
از شــوخ طبعی کافــی برخــوردار باشــند و تنها 
جــوی جــدی را بــر رابطــه دوطرفه خــود حاکم 

نکنند.

 بارگذاری ویدئوهای جالب برای افزایش 
مشارکت مردم

یکی از بهترین شــیوه ها برای جذب مردم به 
مشارکت در تصمیم گیری های شهری، بارگذاری 
ویدئوهای جالب در این زمینه در وب ســایت ها 
اســت که می تواند کاربران را بــه ارائه ایده های 
بــه  را  خــود تشــویق کنــد و در نهایــت، آن هــا 
ایده پــردازی بــرای پروژه هــای آینــده نیز ســوق 
دهد. مدیران لندن در بریتانیا و انتاریو در کانادا 
بــه بارگذاری ویدئوهای جالــب در مورد طراحی 
شــهری در وب ســایت های خود پرداخته اند و از 
این طریق توانسته اند شهروندان بسیاری را به 
مشارکت در پیاده سازی پروژه های شهری جذب 

کنند. این مشــارکت ها به پیاده سازی پروژه های 
بی شــماری منجــر شــده اســت کــه در کاهــش 
انتشــار گازهــای آالینــده و به حداقل رســاندن 
تغییــرات اقلیمــی در مناطق بســیار مؤثر بوده 

است.

طریق  از  عمومی  مشارکت  ترویج   
رسانه های اجتماعی

رســانه های اجتماعــی بــه عنــوان ابزارهایی 
بــرای بازاریابــی عمــل می کنــد کــه می تواند در 
افزایش مشــارکت عمومی در پروژه های شهری 
بســیار تأثیرگذار باشد. در واقع، مدیران شهری 
باید از این رســانه ها برای دعوت مردم به بحث 
در مــورد پروژه های خود بهره بگیرند و از طریق 
برقــراری ارتبــاط بــا شــهروندان از این بســترها، 
پروژه هــا را بر اســاس نیازهای آنان پیــاده کنند 
تا به بیشترین اثربخشــی از آن ها دست بیابند. 
نرم افــزار نکســت دور یکــی از بهتریــن بســترها 
در ایــن زمینــه به شــمار مــی رود زیــرا کاربــران 
بســیاری دارد که در زمینه هــای مختلف زندگی 
شهری به اشتراک ایده ها و حتی انتقادات خود 

می پردازند.

ارتباطات شهری دیجیتالی  از   بهره گیری 
برای افزایش مشارکت مردم

مدیرانــی کــه از کانال هــای اینترنتــی متنوع 
بــرای شــناخته شــدن وب ســایت اصلــی خــود 
بهــره می گیرنــد، در ترغیــب مردم به مشــارکت 
در تصمیم گیری هــا و برنامه ریزی هــای شــهری 
بســیار موفــق هســتند. از ســوی دیگــر، ایــن 
وب ســایت بایــد در غالــب ویدئو، تصویــر، خبر 
و حتــی هشــدار در ســایت اصلی شــهری مورد 
تبلیــغ قــرار بگیــرد تا افــراد بیشــتری را به خود 
جذب کند. اعضای شورای شــهر نیز می توانند 
لینک وب ســایت مشــارکت را به عنوان بخشی 
از توضیحــات خــود در صفحه هــا شــخصی به 
اشــتراک بگذارند تــا دنبال کننــدگان خود را به 
مشــارکت در تمــام پروژه هــای شــهری جــذب 

کنند.

مورد  در  مختلف  پرسش های  طرح   
داده های مورد نیاز شهری

چنانچــه مدیران شــهری در وب ســایت های 
نیازهــای  مــورد  در  را  ســوال هایی  مشــارکت، 
افــراد  آن گاه  کننــد،  مطــرح  شــهری  مختلــف 
بیشــتری را برای پاســخ به این پرسش ها جذب 
خواهند کرد که این امر به ســهم خود می تواند 
توجه شــهروندان را به مســائل شــهری بیشــتر 
جلب کند و آن ها را به مشارکت سوق دهد. این 
پرســش ها باید به زبان ساده بیان شود تا برای 
همه افــراد با هر ســطح تحصیاتــی قابل درک 
باشــد و کاربران برای مشــارکت در پاسخگویی 

به آن ها، احساس راحتی کنند.

شهر:  گروه  سپهرغرب، 
از  قدیم  زمان های  در  شهرها 
در  هوا  جریان  بهبود  طریق 
دسترسی  و  شهری  ساختارهای 
بیماری ها  با  خورشید  نور  به 
نظر  به  می کردند؛  مبارزه 
می رسد که به تازگی این گرایش 
برای  مدیران  میان  باالیی  محبوبیت  از  دوباره 

طراحی شهرها برخوردار شده است.
در  گاوی  طاعــون   1896 ســال  در 
از  یکــی  و  مهاراشــترا  ایالــت  پایتخــت  بمبئــی، 
لطمه هــای  هنــد،  شــهرهای  پرجمعیت تریــن 
زیادی به شــهر وارد کــرد کــه از مهم ترین آن ها 
می تــوان بــه رکود اقتصــادی در پایتخــت مالی 
ایــن کشــور و مرگ 50 هــزار نفر از مردم اشــاره 
کــرد. بمبئــی در آن زمان به عنوان مرکز شــیوع 
بیماری طاعون گاوی شــناخته شد، با این حال 
در مــدت زمانی کمتر از دو مــاه، این بیماری در 
سراســر هندوستان گســترش یافت و جمعیت 

زیادی از مردم را به خود آلوده کرد.
دولــت هند، در بازه زمانــی که طاعون گاوی 
دســتورالعمل های  یافــت،  منتشــر  بمبئــی  در 
جدیدی برای بهبود شرایط زندگی و بهینه سازی 
تهویه هوا در ســازه های سراســر شــهر را صادر 
کــرد که مقــررات جدید، به طراحی دوباره شــهر 
منجر شــد و در نهایت، بهبودی شــهر از بیماری 
را در پــی کشــف یک واکســن به دنبال داشــت. 
انتشــار ویــروس کرونــا نیز رویــدادی شــبیه به 
گســترش طاعون گاوی در بمبئی بود که از یک 
شــهر آغاز شد، سراســر دنیا را در بر گرفت و این 
پدیــده، نقــش شــهرها را در تســهیل گســترش 

بیماری ها را به تصویر کشید.
امروزه شــهر بمبئی، چنان کــه گویی طاعون 
کشــنده قــرن نوزدهم خــود را فرامــوش کرده 
اســت، به شــهری با تراکــم جمعیتی بســیار باال 
در جهــان تبدیل شــده اســت. قوانیــن طراحی 
قدیمــی بــرای هدایت نــور به داخل ســازه ها و 
تهویــه هــوا در آن به طــور کامل کنار گذاشــته 
شــده اســت و در آن، ســاختمان ها بــه شــکل 
مــدرن و در هــم پیچیــده، به طور کامــًال مقاوم 
به آنتی بیوتیک ها به ســمت آسمان قد کشیده 
اســت. امــروزه بســیاری از مــردم هنــد به ویــژه 

ســاکنان بمبئی از بیماری ســل رنج می برند که 
محققــان علــت این امــر را به طراحی نادرســت 
شــهرها و ســکونتگاه ها نســبت داده انــد که از 
آن هــا مناطقــی مقــاوم بــه آنتی بیوتیــک ایجاد 
زاغه هــای  از  بســیاری  واقــع،  در  اســت.  کــرده 
بمبئــی میزبــان خانه هایــی بــا تراکــم جمعیتی 
بســیار باال اســت، بدون این کــه کمترین بهره را 
از نــور خورشــید و تهویه هوا ببــرد. همین امر، 
سرعت باورنکردنی گســترش بیماری های واگیر 
را در این شــهر به دنبال داشــته است و حتی به 
مــرگ افــراد آســیب پذیر بســیاری در مقابل این 

بیماری ها منجر شده است.

 درس هایی از بمبئی برای طراحی شهرها 
در عصر مقاوم در مقابل آنتی بیوتیک ها

گزارش ها حاکی از آن اســت کــه تراکم باالی 
جمعیتــی، تهویــه ضعیــف و نبــود تابــش نــور 
خورشــید بــه داخل ســازه ها بــه ابتــای 10 تا 11 
درصــد مــردم بمبئــی بــه بیماری ســل طــی 10 
ســال گذشــته منجر شــده اســت. این در حالی 
اســت کــه تنها یک درصد از ســاکنان ســازه ها و 
ســکونتگاه هایی بــا طراحــی بهتــر در بمبئی به 

سل مبتا می شوند.
شــیوع بیمــاری کوویــد -19 بهانــه ای بــود 
کــه مدیــران و دولت هــا یک بــار دیگــر طاعون 
گاوی قــرن نوزدهــم بمبئــی و شــیوع بیمــاری 
ســل امروزی آن را به یاد بیاورند و نقش تغییر 
طراحــی شــهرها را در تأمیــن رفــاه و ســامت 
انســان ها مــرور کننــد. بدون شــک، مــردم نیز 
از اهمیــت ایــن امــر آگاه هســتند و از مدیران 
خــود انتظــار دارنــد شــهرها را بــرای افزایــش 
کیفیت زندگــی طراحی کنند تــا احتمال انتقال 
بیماری هــا را میــان مردم به حداقل برســانند. 
در ایــن رابطــه، احــداث ســازه های مســکونی 
می توانــد  یکدیگــر  از  اســتاندارد  فاصلــه  در 
بــه هدایــت نور بــه داخــل ســازه ها و افزایش 
قــدرت تهویــه ســازه ها کمــک کند کــه این دو 
مؤلفــه ماننــد آنتی بیوتیک هایــی بــرای مبارزه 
نــور  می کنــد.  عمــل  مســری  بیماری هــای  بــا 
خورشــید بــه تنهایــی نقــش بســیار مهمــی در 
بــه حداقل رســاندن شــیوع بیماری ســل ایفا 
می کنــد، ضمــن این کــه رشــد باکتری هــا را در 

خــارج و داخل بــدن متوقف می کنــد و مهم تر 
از همه این اســت که در تولید ویتامین دی به 
عنــوان دشــمن بیماری های عفونــی اثربخش 

است.

مهم  قوانین  پایان  و  شهرها  رشد   
طراحی شهری

نور خورشید  این که 
نقــش  هــوا  تهویــه  و 
کاهــش  در  مهمــی 
مســری  بیماری هــای 
ایــده  می کنــد،  ایفــا 
جدیــدی نیســت بلکــه 
قدیــم  زمان هــای  از 
وجــود داشــته اســت، 
بــا این حــال بــه دنبال 
نیــاز  و  شــهرها  رشــد 
مناطــق  توســعه  بــه 
آن  نقــش  مســکونی، 
شــهری  طراحــی  در 

کم رنگ تر شده است.
بمبئــی  مدیــران 
پــس از شــیوع طاعون 
گاوی به ســرعت معابر 
احــداث  را  وســیعی 
کردنــد، بــه طــور کامل 
زاغه هــای  تخریــب  بــه 

را  جدیــدی  قوانیــن  و  پرداختنــد  پرجمعیــت 
بــرای ساخت وســاز وضــع کردند که بر اســاس 
آن ســازه ها بایــد بــه گونــه ای طراحی می شــد 
کــه نــور خورشــید را به میــزان کافی بــه داخل 
ســاختمان ها هدایت می کرد. در واقع، طراحی 
شهرها پس از پایان طاعون گاوی باید با نظرات 
متخصصان ســامت و با بهره گیری از ایده های 
آن هــا انجــام می شــد. اما پــس از مــدت زمانی 
نه چندان زیــاد، افزایش جمعیت شــهری باعث 
نادیده گرفته شــدن این قوانین شــد و احداث 
آسمان خراش هایی با فاصله نزدیک به هم و با 
کمترین دسترسی به هوای باز را در پی داشت. 
بدترین وضعیت مربوط به ســازه هایی بود که 
از بالکن هــای عمومــی برخوردار بــود و همین 
امر، شیوع بیماری های واگیر را سرعت بخشید.

اثربخشی  افزایش  برای  شهرها  طراحی   
آنتی بیوتیک ها

مقابــل  در  امــروز  شــهرهای  مقاومــت 
آنتی بیوتیک هــا یکــی از مهم تریــن دغدغه های 
متخصصــان ســامت بــه شــمار مــی رود که به 
منجــر  واگیــر  بیماری هــای  از  بســیاری  شــیوع 
شــده اســت. گروهــی از محققــان اهــل بمبئی 
پــس از انجام مطالعــات متعدد بــه این نتیجه 
رســیده اند کــه تعــداد افــراد مبتــا بــه بیماری 
بــه  رو  قابل توجهــی  طــور  بــه  شــهر  در  ســل 
افزایش اســت کــه نوع بیماری آن هــا در مقابل 
ســل  درمــان  بــه  مربــوط  آنتی بیوتیک هــای 

مقاومــت زیادی از خود نشــان می دهــد. البته 
آنتی بیوتیــک  بــه  مقــاوم  بیماری هــای  شــیوع 
تنهــا به بمبئــی و هند محدود نمی شــود، بلکه 
امــروزه در اغلــب نقاط دنیا و بــه دنبال طراحی 
نادرست شهرها رو به افزایش است، با این حال 
هنــد میزبان حدود یک چهــارم بیماران مبتا به 
امــراض مقــاوم بــه آنتی بیوتیک هــا اســت. این 
رویــداد، نیــاز به طراحی دوباره شــهرها با توجه 
بیشتر به سامت ساکنان را به تصویر می کشد 
و ضــرورت احــداث خانه هایــی با برخــورداری از 
امکانات تهویه هوا و ورود آزادانه نور خورشید 

را آشکار می کند.

مشارکتعمومی

ی هایی برای افزایش مشارکت  استراتژ
عمومی در شهرها

وانشناســی و علــوم تربیتی دانشــگاه خوارزمی اظهار کــرد: در زندگی  رئیــس دانشــکده ر
وها و هدف ها را متناســب با واقعیــات وجودی خود و محیط  مهــم این اســت که این آرز

زندگی تنظیم کنیم یعنی خیلی تصورات دور از واقع عمل نشدنی نداشته باشیم.
تاجیک اســماعیلی با تأکید بر اینکه باید با اســتفاده از دانش و تجارب خود و یا دیگران 
بتوانیــم برنامه ریــزی کنیم، گفت: برنامه ریــزی به ما می گوید می توانیم به خواســته ای 

برسیم یا خیر چراکه امکانات ما در مقابل خواسته هایمان محدود است.

طراحی شهرها در دنیای مقاوم به آنتی بیوتیک ها

ساختارهایشهری

وز در  مقاومت شهرهای امر
مقابل آنتی بیوتیک ها یکی 
از مهم ترین دغدغه های 
متخصصان سالمت به 
ود که به شیوع  شمار می ر
بسیاری از بیماری های واگیر 
وهی  منجر شده است. گر
از محققان اهل بمبئی پس 
از انجام مطالعات متعدد 
به این نتیجه رسیده اند 
که تعداد افراد مبتال به 
بیماری سل در شهر به طور 
و به افزایش  قابل توجهی ر
است که نوع بیماری آن ها در 
مقابل...
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واکنش سخنگوی وزارت 
خارجه به پرتاب ماهواره  

بر قائــــم 100
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
»قائم  ماهواره بر  موفقیت آمیز  پرتاب 
ملی  اقتدار  از  دیگری  نمایش   ،»100
ایران  دانشمند  جوانان  توانمندی  و 
زمین در فتح قله های علم و فناوریهای 

نوین، است.
ناصــر کنعانــی در صفحه توییتــر خود در ایــن ارتباط 
نوشــت: »پرتاب موفقیت آمیــز ماهواره بــر »قائم 100«، 
نمایــش دیگــری از اقتــدار ملــی و توانمنــدی جوانــان 
دانشــمند ایران زمین در فتح قله های علم و فناوریهای 
نوین، زیر ســایه تحریم ها و فشــارهای حداکثری است و 
این چیزی است که دشمنان شناخته شده ملت ایران را 

عصبانی و به هذیان گویی وادار می کند.«
روز شــنبه با حضور ســردار سرتیپ پاســدار امیرعلی 
حاجــی زاده فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاســداران 
مســئولین  و  مقامــات  از  جمعــی  و  اســامی  انقــاب 
نیروهــای مســلح آزمایــش پــروازی زیــر مــداری موتــور 
مرحلــه اول رافع در ماهواره بر ســوخت جامد قائم 100 

با موفقیت انجام پذیرفت.
ماهــواره بــر ســوخت جامــد قائــم 100، ماهــواره ای 
اســت کــه با ســه مرحلــه ســوخت جامــد قــادر خواهد 
بــود ماهواره هــای بــا وزن 80 کیلوگــرم را در مــدار 500 

کیلومتری از سطح زمین قرار دهد.

کشف محموله کلت کمری 
در شرق کشور

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
زمین گیر  از  فراجا  مرزبانی  فرمانده 
در  مهمات  و  سالح  قاچاق  باند  شدن 

هنگ مرزی جکیگور خبر داد.
ســردار احمدعلی گودرزی گفت: »در 
جریــان اغتشاشــات اخیــر در کشــور که 
منشــأ آن کشــور خبیــث آمریــکا و رژیــم 
کودک کش اســرائیل و ایادی آنها بود، دشمنان با سوء 
اســتفاده از افراد مزدور و فریب خورده در داخل کشور، 
مشــکاتی را بــرای امنیــت شــهروندان عزیــز بــه وجود 

آوردند.«
وی افــزود: »مرزبانــان بــا تشــدید اقدامــات کنترلی 
و امنیتــی در نــوار مرزهــای جمهوری اســامی ایران در 
روز گذشــته توانســتند با اقدامات اطاعاتی از فعالیت 
اعضــای یــک باند قاچاق ســاح و مهمات کــه قصد جا 
بــه جایــی محموله ســاح و مهمات با اســتفاده از یک 
دســتگاه خــودرو را داشــتند، مطلــع و موفــق شــدند 
کننــد.  توقیــف  و  را شناســایی  خــودرو حامــل ســاح 
مرزبانــان در بازرســی از خــودروی توقیفــی 85 قبضــه 
ســاح کلت کمری را کشف و یک نفر را نیز در این رابطه 

دستگیر کردند.«
فرمانــده مرزبانی فراجــا در ادامه تصریــح کرد: »در 
ایــران اســامی ضمــن  اخیــر مــرزداران غیــور  روز   45
انهدام چندین باند قاچاق ســاح و مهمات توانســتند 
تعــداد قریــب بــه 600 قبضــه ســاح جنگی را کشــف و 
ضبــط کنند که در کشــف ســاح جنگــی در مقایســه با 
مدت مشــابه در ســال گذشــته با افزایش 26 درصدی 

روبه رو هستیم.«
بر اســاس اعام ســایت پلیس، گودرزی ادامه داد:  
»در اواخــر شــهریور مــاه ســال جــاری نیــز دریابانــان 
مرزبانــی بــا توقیــف یک لنــج، بیــش از پنج هــزار تیغه 
چاقــو و قمــه را در آب هــای جنوبــی کشــور کشــف و 

کنند.« ضبط 

ایران و جهان

گودرزی

کنعانی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
در  اطالعات  وزارت  جهان: 
درباره  خود  دوم  اطالعیه 
حرم  تروریستی  فاجعه ی 
و  شناسایی  از  شاهچراغ 
هدایت  عوامل  کلیه  دستگیری 
پشتیبانی  و  عملیاتی  صحنه، 

آن اقدام تروریستی خبر داد.
پیــرو اطاعیــه ی مــورخ نهــم آبان مــاه جاری 
پیرامون دســتگیری تعدادی از عوامل عملیاتی 
و پشــتیبانی فاجعه ی تروریســتی حــرم حضرت 
احمدبــن موســی )ع(، اینــک بخــش دیگــری از 
اطاعــات به دســت آمده را بــه اســتحضار مّلت 

شریف ایران می رساند:
کــه ســربازان گمنــام  1. سلســله عملیاتــی 
از وقــوع  پــس  )عــج( بافاصلــه  زمــان  امــام 
فاجعــه ی تروریســتی چهــارم آبــان مــاه آغــاز 
کرده بودند، به صورت شــبانه روزی و بی وقفه 
اســتمرار پیدا کرده اســت. ایــن پی گیری ها در 
و  امنیتــی  ضداطاعاتــی،  اطاعاتــی،  ابعــاد 
فنــی در جریــان بــوده و یکــی از پیچیده ترین 
و گســترده ترین عملیــات ضدتروریســتی ایــن 

وزارت را رقم زده است.
2. مجموعــه رصدها، تحقیقــات و عملیات 

صــورت گرفتــه تاکنون منجــر به شناســایی و 
صحنــه،  هدایــت  عوامــل  کلّیــه ی  بازداشــت 
تروریســتی  اقــدام  آن  پشــتیبانی  و  عملیاتــی 
شــد. مضاف بر آن تعــداد دیگــری از عواملی 
کــه بــرای عملیات مشــابه وارد کشــور شــده 
ترتیــب  بدیــن  شــدند.  بازداشــت  نیــز  بودنــد 
دســتگیر  تکفیــری  تروریســت   26 تاکنــون 

شده اند.
3. کلیه ی افراد دســتگیر شده، غیرایرانی و با 
ملّیت های جمهــوری آذربایجان، تاجیکســتان و 

افغانستان هستند.
4. عنصــر اصلی هدایــت و هماهنگ کننده ی 
عملیــات در داخــل کشــور، تبعــه ی جمهــوری 
بین المللــی  فــرودگاه  از  کــه  بــوده  آذربایجــان 
هوایــی  مــرز  از  و  پــرواز  باکــو  در  حیدرعلــی اف 
فــرودگاه امــام خمینــی )ره( وارد کشــور شــده 
اســت. ایــن فــرد پــس از رســیدن به تهــران خبر 
حضــور خــود را بــه عنصــر هماهنــگ کننــده در 
جمهــوری آذربایجــان اعــام نمــود. بافاصله از 
طریق ســرپل عملیاتــی داعش در افغانســتان 
با شــبکه اتبــاع خارجی داعش نیــز ارتباط گرفته 
و حضور خود در تهران را به اطاع آن ها رسانده 

است.
صحنــه ی  کننــده ی  پشــتیبانی  عنصــر   .5

عملیــات در شــیراز، فــردی افغانســتانی به نــام 
»محمد رامز رشیدی« با نام مستعار »ابوبصیر« 
و عامل تیراندازی در حرم مطهر به نام »سبحان 
ُکمرونی« با نام مستعار »ابوعایشه« که تبعه ی 

تاجیکستان بود.
اســتان های  در  مذکــور،  تروریســت های   .6
فــارس، تهــران، البــرز، کرمــان، قــم و خراســان 
رضــوی مــورد تعقیــب قــرار گرفتــه و دســتگیر 
شده اند. تعدادی از آن ها نیز در مرزهای شرقی 

و هنگام فرار از کشور بازداشت شدند.
در  یادشــده،  تروریســت های  از  نفراتــی   .7
حــال آماده ســازی و فراهــم آوردن تمهیــدات 
الزم برای عملیات تروریســتی دیگری من جمله 
در زاهــدان بودنــد. به عبارت دیگــر، خون های 
مطهــر و بــه ناحــق ریختــه ی شــهدای مظلــوم 
حــرم حضــرت احمدبــن موســی )ع( موجــب 
کشــف مقاصــد و اهــداف بعــدی جنایت کاران 
عملیــات  چنــد  از  پیش گیــری  و  تکفیــری 

شد. دیگر  تروریستی 
8. رصــد و تحقیقــات همه جانبه ی اطاعاتی 
همه جانبــه،  به صــورت  همچنــان  فنــی،  و 
شبانه روزی و سراســری ادامه دارد و همان طور 
تــا  شــد،  اشــاره  پیشــین  اطاعیه هــای  در  کــه 
شناســایی و مجازات آخرین تروریســت تکفیری 

دخیل در فاجعه ی حرم شاهچراغ، چه در داخل 
و چــه در خارج از کشــور باشــند، ادامــه خواهد 
یافت. قطعًا »آرتین«های مغموِم وطن، گرفتِن 
انتقاِم »آرشــام«های پرپر شــده را خواهند دید 

ان شاءاهلل.

 در پایان دو نکته را متذکر می شویم:
ســربازان  شــد،  اعــام  قبــًال  چنان کــه  اوًال( 
امــام زمــان )عــج( در همــه ی مراحــل  گمنــام 
از همــکاری  تحقیقــات و عملیــات پیش گفتــه، 
تمــام عیــار مردمــی برخــوردار بودنــد که ضمن 
تقدیــر خاضعانــه و صمیمانه به پیشــگاه مردم 
عزیــز، تقاضا دارد که همچون گذشــته فرزندان 
مأموریــت  ایــن  در  را  خــود  گمنــام  و  مجاهــد 

حساس مساعدت فرمایند.
غمبــار  حادثــه ی  وقــوع  از  پــس  ثانیــًا( 
صدراالشــاره، تعــدادی از بلندگوهــای وابســته 
بــه دشــمناِن شــناخته شــده ی مّلــت ایــران و 
دنباله هــای داخلــی آن هــا، به طــور مســتقیم و 
غیرمســتقیم عملیــاِت تروریســتی شــیراز را بــه 
جامعــه ی اطاعاتــی پرافتخــار کشــور منتســب 
کردنــد تــا )به زعم آن هــا( اغتشاشــات داخلی را 

مهار نمایند!
دانســتن  محفــوظ  ضمــن  اطاعــات  وزارت 

حــق پی گــرد قانونــی نســبت بــه عناصــر عنــوِد 
دامن زننده به آن اتهام ناجوانمردانه و خائنانه، 
اعــام می نماید کــه یافته ها از اظهــارات عناصر 
تکفیری بازداشــت شده، مبین سوءاستفاده ی 
ناامنــی  و  اغتشاشــات  فضــای  از  تکفیری هــا 
بــرای انجــام اقدامات تروریســتی بوده اســت. 
از تروریســت ها  اعترافــات جداگانــه ی چندتــن 
حاکی اســت که به دنبال وقوع اغتشاشــاتی در 
کشــور، فراخوانی از عناصــر تکفیری برای انجام 
عملیــات در جای جای کشــورمان صورت گرفته 

است. 
عملیــات  همــان  مضمــوِن  دقیقــًا  ایــن 
ترکیبــی اســت کــه در بیانیــه ی تبیینی مشــترک 
ســپاه  اطاعــات  ســازمان  و  وزارت خانــه  ایــن 
پاســداران انقــاب اســامی مــورد اشــاره قرار 
آن جنایــت  ترتیــب کســانی کــه  گرفــت. بدیــن 
وحشیانه و بی ســابقه را به جامعه ی اطاعاتی 
کشور منتســب کرده اند، در واقع نقش مکمل 
عملیــات تروریســتی و جنــگ روانــی داعــش را 
ایفــا نموده انــد و از این جهت باید پاســخگوی 
خون بــار  ســناریوی  در  خویــش  مشــارکت 

باشند. داعشی-صهیونیستی 
»َو َسَیعَلُم الذیَن َظَلُموا َاّیَ ُمنَقَلٍب َینَقِلُبون« 

والسام علی من اّتبع الهدی

کسب وکارهای اینترنتی نگران مجوز نباشند
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کسب و کارهای دیجیتال با ثبت 

نام در پلت فرم های داخلی مجوز فعالیت را دریافت می کنند.
ع پور با انتشار پستی در یک پیام رسان داخلی با بیان اینکه برای کسب و کارها بسته های ویژه ای  عیسی زار
پیش بینی شــده اســت، اظهار کرد: مخصوصا برای کســانی که در پلت فرم های خارجی فعالیت می کردند و به 
عبارتی برای شــخصی که در خانه خود کســب و کار خانگی داشــت و کاالیی را می خرید و از بازار بزرگ تهران با 
قیمت عمده فروشی تهیه می کرد و در خانه خود از بستر شبکه مجازی برای تبلیغ این کاال ها استفاده می کرد، 

بسته های ویژه ای پیش بینی شده است.
وی افــزود: حتــی شــخصی کــه در خانــه خــود به ارائــه خدمــات می پرداخــت، همیــن کــه وارد پلت فرم های داخلی شــوند، 
نگرانی هایــی در زمینــه مجوز دارند ما در اینجا تدبیری با هماهنگ وزارت اقتصاد درنظر گرفته ایم که هر کســی در پلت فرم های 
مشــمول فعالیت و کســب و کار خود را راه اندازی کند، ثبت نامش در پلت فرم به منزله دریافت مجوز از درگاه ملی مجوز است.

ع پــور ادامــه داد: ثبــت نــام هم آناین و برخط اســت و احتمــاال چند قلم اطاعــات درگاه ملی مجــوز می خواهد که باید  زار
دریافت کنند و درصورت بارگذاری اطاعات مجوز را دریافت می کنند برای کســب و کارهای ثبت محور که بیشــتر کســانی که در 

این دسته قرار می گیرند همه آن ها مشمول می شوند.

مافیای خودرو با شرایط دیگری به بازار واردات ورود کرده است
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  یک  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
با  و  کرده  پیدا  ورود  خودرو  واردات  به  دیگری  شرایط  با  دارد  وجود  خودروسازی  صنعت  در  که  مافیایی 

شگردهای مختلف به دنبال در دست گرفتن بازار واردات هستند.
ســید علی موســوی با اشاره به گام مجلس در راســتای واردات خودرو و روند اجرای آن، بیان کرد: مجلس 
بــرای واردات خــودرو قانون شــفافی را مصوب کرد اما از نظر بنده همچنان در آئین نامه نوشــته شــده برای 
واردات خودرو انحصار وجود دارد و مافیایی که در صنعت خودروســازی حکمفرما هســتند با شــرایط دیگری 

به واردات خودرو ورود پیدا کرده اند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس مدعی شد: مافیایی که در دو خودروسازی بزرگ کشور در حال تاختن هستند امروز به 

بحث واردات خودرو ورود پیدا کرده اند و قصد دارند با شگردهای مختلف واردات خودرو را نیز در دست خود بگیرند.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه مجلس در قانون مصوب خود ساز وکار واردات را پیش بینی 
کرده و در نوع خودروهای وارداتی انحصاری قائل نشــده اســت، تصریح کرد: به نظر می رســد شــروطی که در بندهای مختلف 
آئین نامه واردات خودرو پیش بینی شــده اســت، دســت مافیاها را باز گذاشــته اســت، ما به عنوان نماینده مردم تذکر داده و 

مطالبه داریم حتما این بندهای آیین نامه اصاح شود.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اسالمی  ایران  واقعا  جهان: 
علمی  جهش  در  امروز  که 
جزو  نظامی  و  تکنولوژی  و 
بسیاری  در  جهان  برترین های 
نخبه  بدون  هاست  عرصه 
که  کشوری  است؟  متفکر  و 
جنابعالی  -که  تحریم ها  ترین  ظالمانه  از  پس 
نکرده  اقدامی  آن  با  مقابله  برای  متاسفانه 
باید  را  نارسایی های اقتصادی شده  اید- دچار 
به خاک نشسته تعبیر کرد؟! واقعا کدام کشور 
قابل  تحریم های  ترین  سنگین  اعمال  از  پس 
اینطور  می توانست  بشریت  تاریخ  در  تصور 
در  را  خود  اقتصادی  وضعیت  و  بایستد  سرپا 

کنترل نسبی قرار دهد؟
جناب آقای مولوی عبدالحمید؛ مدیر محترم 

دارالعلوم مکی شهر زاهدان؛ سام علیکم
اینجانب که سالهاســت در کنــار برادران اهل 
ســنت خود، بنا به وظیفه انقابی و شــرعی، در 
حال دفاع از حقوق ایشــان بــوده ام و به خاطر 
آن از طــرف تندروهــا هر نوع توهین و ناســزایی 
ســخنان  از  بخش هایــی  ام،  کــرده  تحمــل  را 
جنابعالی در نماز جمعه 13 آبان را ناروا دانستم 
لذا همانطور که شما تاکید کرده اید »دلسوزانه 
و از ســر خیرخواهی« چند نکته را خدمت شــما 
تقدیــم می کنــم کــه هر چنــد ممکن اســت این 
بار مانند یادداشــت قبلی حقیــر -بخاطر انتقاد 
بــه جنابعالــی- در رســانه های شــما منعکــس 
نگــردد ولــی امیدوارم به دســت شــما برســد و 
فرصت کنیــد نکات ایــن حقیر را بخوانیــد. یکبار 
دیگــر که نقدی کوتاه و مودبانه درباره ســخنان 
نوشــتیم  کرونــا«  بــروز  »علــل  پیرامــون  شــما 
برخی دوســتان شــما تعبیر بی ادبــی کردند که 
مــا متعجب شــدیم. امیدوارم همچــون روحیه 
نقــادی خود شــما برای دیگران نیــز چنین حقی 

قائل بشوند.
1. بیانیــه شــورای تامیــن گامی مهــم بود که 

بدان توجه نشد
پیگیــری  بــا  خصوصــا  اخیــر،  ماجراهــای  در 
از  دیگــر  برخــی  و  اســتان  در  رهبــری  نماینــده 
دلســوزان، نگاه شما درباره مظلوم واقع شدن 
مهرمــاه   8 خونیــن  حادثــه  کشــته های  برخــی 
به نتیجه رســید و عــاوه بر عزل دو مســوول و 
پذیــرش قصور، ســاز و کار قضایی بــرای پیگیری 
شــکایت مظلومان ایــن حادثه آغاز شــد ولی از 
طرف شــما و برخی دوســتان به نحوی با بیانیه 
شــورای تامین استان تعامل شد که گویی هیچ 

اقدامــی رخ نــداده اســت و نظام بــه هیچ وجه 
حرف شما را نشنیده است!

آری بنــده هــم معتقــد نیســتم کــه حکومت 
بخاطــر اجــرای عدالت منتی بر ســر شــما دارد و 
اتفاقــا تحقــق عدالــت، وظیفــه ذاتــی جمهوری 
اسامی است ولی طبیعی است که ابعاد دقیق 
تر ماجرا در یک دادگاه و با بررســی همه اســناد 
معلــوم خواهد شــد و با عنایت بــه حمله برخی 
افــراد به پاســگاه و حمل کلــت دارای تیر جنگی 
و جمعیــت بــاالی مهاجمیــن – کــه شــما هــم 
ایــن بخش را قبــول دارید، نمی تــوان به راحتی 
حکــم بــر بی گنــاه بــودن همــه داد ولــی ظاهرا 
دربــاره نمازگزارانــی کــه نزدیک پاســگاه نبودند 
نظر شــما پذیرفته شــده و امیــدوارم در مراحل 
قضایــی آینده بطور دقیق تر نیز بررســی گردد و 
از مســووالن هم بعنوان یک شهروند، تقاضای 
رسیدگی جدی و فوری تر به این پرونده را دارم.
اســتان  پیشــرفت  وضعیــت  دارم  قبــول   .2

سیستان و بلوچستان خوب نیست
من از وضعیت استان سیستان و بلوچستان 
اطــاع دقیــق دارم و کاســتی های آن در زمینــه 
توسعه را به خوبی می شناسم. فعا به ادله آن 
کاری ندارم ولی اندکی مقایســه وضعیت کنونی 
استان سیستان و بلوچســتان در شاخص های 
مختلــف با قبــل انقاب، مــا را به چــه نتیجه ای 
می رســاند؟ خودمــان را با کجا مقایســه کنیم؟ 
بلوچستان پاکستان؟ افغانستان؟ هند؟ عراق؟ 
کردســتان ترکیــه؟ مصــر؟ کجــا؟ کاش فرصتــی 
بشــود و در محیــط علمــی بــه بررســی دقیق تر 
شــاخص های اســتان پرداخته شــود کــه تقاضا 
می کنــم توســط تیم هــای علمی چنیــن اتفاقی 
بیفتد تا از مشهورات نادرست یا حس های متاثر 

از رسانه یا برخی دردها متاثر نشویم.
البته من وضعیت پیشرفت در استان شما را 
اصا خوب نمی دانم ولی بخشــی از این کاستی 
به دلیل نگاه سنتی خود شما و سایرین به این 
مقوله اســت. به یاد دارم که چند ســال قبل به 
خــود شــما حضورا عــرض کردم که مــا حاضریم 
تیم هــای کارآفرینــی موفــق کشــور را بیاوریــم تا 
تحــوالت خوبی در وضــع اقتصادی این اســتان 
رخ بدهــد و مثال هایــی هــم از برخــی اقدامات 
موفق آن تیم ها در همان استان ذکر کردم ولی 
نیازمند همراهی شما و جوانان این استان بود 
اما رویکرد جنابعالی صرفا مطالبه از مســووالن 
بــرای اصــاح همه مســائل بوده و هســت حال 
آنکــه وقتــی علمــا بعنــوان اولیــن گــروه مرجع 
اجتماعــی در آن اســتان، درک درســتی از ابعــاد 

توســعه ندارند چطور از نهادهــای کارمندی کم 
اثر می توان انتظار تحول بخشی داشت؟!

بنــده اولیــن منتقد نهادهای رســمی بوده و 
هســتم و همین روزهــا هم درباره لــزوم اعطای 
مســوولیت های ملی کان به اهل سنت نوشته 
ام ولــی فکــر می کنــم نگاه بــه پیشــرفت عمیق 
تــر از انتصــاب چند تن از اهل ســنت اســت، چرا 
که حضــور مســووالن بومی در همه شــهرهای 
بلوچســتان و مدیران منتسب به شما در برخی 
نهادهــای موثر هــم منجر به تحــول در خیلی از 
حوزه هــا نشــده و ایــن نشــانگر لــزوم توجــه به 
همــان ابعــادی از تحول اســت که بــدان توجه 

نمی شود!
3. وضعیت کل کشور سیاه است؟

این ها جمــات شماســت: »خارجی ها مردم 
را تحریــک می کنند ولــی این فریادهــا نتیجه آن 
تحریک هــا نیســت« »پخــش اعترافاتــی کــه بــه 
اجبــار یــا تطمیع گرفته شــده جامعــه را ملتهب 
تــر می کنــد« »مــردم گرســنه انــد« »ایــن مردم 
خــون دیده اند و کشــته داده اند. نمــی توانید 
آنها را بیــرون برانید« »رفراندمی فوری با حضور 
ناظــران بین المللی برگــزار کنید« »ایــران یکی از 
کشــورهای اســتتثنایی از لحاظ منابع و معادن 
در جهان است که امروز به خاک نشسته است« 

»مغزهای متفکر همه فراری شده اند«
شــما از حادثه تلخ استان به مسائل کشوری 
منتقل شدید که طبعا حق شماست که بتوانید 
درباره آنهــا اظهار نظر کنید ولی بی انصافی های 
فراوانــی در ایــن ســخنان وجود داشــت. واقعا 
کــدام کشــور به انــدازه ما تحت فشــار و تحریک 
خارجی اســت؟ شــما کدام خبر از کشــته شــدن 
دختــران بی گنــاه در کشــورهای مختلف جهان 
را شــنیده ایــد؟ وقتــی یــک طلبــه توســط عده 
ای ســاخی می شــود یا یک ســرباز صفر بیچاره 
توســط ماشــینی له می شــود و قاتل درباره آن 
حــرف می زنــد، واقعــا اســمش اعتــراف اجباری 
اســت؟! اگــر دیگران با همین نــوع قضاوت ها با 
شــما تعامل کرده اند که معترض شده اید اقا 

شما مانند آنها نباشید.
تعجب اســت شــما که به افــراد مختلف رای 
داده و حمایــت کرده اید چرا حــاال دم از ناظران 
بین المللــی می زنیــد کــه نتیجــه رفتــار ظالمانه 
شــان در همیــن همســایگی ما معلوم اســت؟ 
یعنی روی کارآمدن طیف های مختلف سیاســی 
از خاتمــی تــا احمــدی نــژاد را هــم در انتخابــات 

قبول نداشتید؟!
به عنوان یک عالم دین برای کشوری اسامی 

یــک رئیس جمهــور تکنوکــرات بی نمــاز را تصور 
کردن ناشی از مبانی دینی است؟!

واقعــا ایــران اســامی کــه امــروز در جهــش 
علمــی و تکنولــوژی و نظامــی جــزو برترین های 
جهان در بســیاری عرصه هاســت بــدون نخبه و 
متفکر اســت؟ کشــوری که پس از ظالمانه ترین 
تحریم ها -که جنابعالی متاســفانه برای مقابله 
بــا آن اقدامــی نکرده ایــد- دچار نارســایی های 
اقتصــادی شــده را باید بــه خاک نشســته تعبیر 
کرد؟! واقعا کدام کشــور پس از اعمال ســنگین 
تریــن تحریم هــای قابل تصور در تاریخ بشــریت 
می توانســت اینطــور ســرپا بایســتد و وضعیــت 
اقتصادی خود را در کنترل نسبی قرار دهد؟ من 
هــم موافقم کســی کــه امروز منکر مشــکات و 
فسادها و بی عرضه گی ها شود فقط کور است 
ولــی آیا این ملــت مقتدر، »به خاک نشســته« و 
»گرسنه« و حقیرند و باز هم دشمن هر روز برای 

شان توطئه و طرحی جدید می ریزد؟!
4. کــدام زن در ایــران مظلــوم تــر از زن بلوچ 

است؟
اینهــا جمــات شماســت: »زنــان بــه حجاب 
تنفــر پیدا کــرده اند« »وقتی زنــان را از همه چیز 
محــروم کــرده ایــد و می خواهید ملــت را به زور 
بــه بهشــت ببریــد، بدانید که شــیعه و ســنی به 

زور به بهشــت نمی رود... اگر می خواهید به زور 
سرنیزه...«

واقعــا روســری ســوزی از طــرف کســانی کــه 
تقریبــا هیــچ محدودیتــی نداشــته انــد بخاطــر 
حس تبعیض بوده اســت؟ اگــر زن تهرانی حس 
تبعیــض دارد پس وای به حــال زن بلوچ! من از 
آن روشــنفکران غربــزده ای نیســتم کــه ازدواج 
زود دختران و پســران یا خانه داری زنان را ماک 
بگیــرم ولــی مســاله در بلوچســتان فقــط اینهــا 

نیست.
هیچ وقت اهل گایه نبوده ام و نمی خواهم 
بــا ذکــر مثال هــای فــراوان از ظلمی که بــر زنان 
بلوچ می رود کام همــه را تلخ کنم ولی معتقدم 
بکارگیــری زنــان در تهران و مشــهد و کردســتان 
و ارومیــه و فعالیــت اجتماعــی خودجوش آنان 
احتمــاال »صد برابر« بلوچســتان اســت و اینکه 
شــما بــه یکبــاره مدافع حقــوق زنان شــده اید 
عجیــب اســت چــرا کــه می توانســتید زودتــر از 
اینهــا بــرای میلیون هــا زن دیــده نشــده بلــوچ 
کاری بکنیــد. این عــدد صد برابر را جــدی گفتم. 
می توانید بررسی کنید. فکر نمی کنید هیچ جای 
ایــران بانــدازه بلوچســتان زنهــا در محرومیت و 
حاشیه نگاه داشته نشده اند و اتفاقا این امر بر 

خاف خواست جمهوری اسامی بوده است؟!

مولوی عبدالحمید این نامه را بخواند

علیرضاکمیلی

و برترین های  وز در جهش علمی و تکنولــوژی و نظامی جز واقعــا ایران اســالمی که امر
جهــان در بســیاری عرصــه هاســت بــدون نخبــه و متفکــر اســت؟ کشــوری کــه پــس از 
ظالمانه ترین تحریم ها -که جنابعالی متاســفانه برای مقابله با آن اقدامی نکرده اید- 
دچــار نارســایی های اقتصــادی شــده را باید به خاک نشســته تعبیر کــرد؟! واقعا کدام 
کشور پس از اعمال سنگین ترین تحریم های قابل تصور در تاریخ بشریت می توانست 

اینطور سرپا بایستد ...
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