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بــا نگاهی به تراکــم پرونده های ســنگین در دادگاه ها 
مشــخص اســت اختالف در جامعه موضوعــی اجتناب 
ناپذیراست و  ازآنجا که در ابتدای قرارداد و توافقات هیچ 
مشکلی بین اشــخاص وجود ندارد و طرفین در ابتدا به 
یکدیگر اعتماد کامــل دارند معموأل پس ازانعقاد قرارداد 
بین اشــخاص چه حقیقی و چــه حقوقی اتفاق می افتد 
و اختالفات نیز بعضا پیچیده و رســیدگی به موضوعات 
حادث شــده عالوه بر کارشناسی فنی و تخصصی نیاز به 
افرادی متبحر و آگاه به مســائل قانونی و قضایی دارد که 
بتوانند بار ســنگین حل اختالف و قضاوت بین اشخاص 
را برعهده گیرند. به علت عدم آشنایی اشخاص با فرآیند 
داوری و مزایای آن نســبت به رســیدگی در دادگاه این 
نهاد با اســتقبال واقعی رو به رو نشده آنچه مسلم است 
چنانچه اشخاص با نحوه داوری آشنا شوند از رغبت مردم 
در مراجعه به محاکم برای احقاق حق خود کاســته می 
شــودو مراجعه به داور را به مراجعه بــه دادگاه ترجیح 
خواهند داد چراکه داوری دارای مزایای متعددی اســت 

که برخی ازمزایای آن عبارتند از:
اولین مزیت آن وجود حــق انتخاب قاضی برای طرفین 
اســت . این امتیاز در رســیدگی در محاکم وجود ندارد 
و قاضــی دادگاه را هیچ یک از اصحــاب دعوی انتخاب 
نمی یکنند ولی داور می تواند با شناخت و اراده طرفین 
انتخاب شــود و در انتخاب داور خــود کامال آزادند ومی 
توانند مطابق با نظر خــود در مورد تخصص و همچنین 
ویژگی های فردی نظیر عدالت و خوشنام بودن و صداقت 
اشــخاص، آنان را به عنوان داور انتخاب کنند و با هم به 
توافق برســند و اگر در انتخاب داور نیز به توافق نرسند 
و صرفــا انتخاب داور را به دادگاه واگــذار کنند معموال 
محاکم در انتخاب داور دقــت الزم را می کنند و فردی 
را انتخــاب می کنند که دارای ویژگی های الزم بوده و از 
عهده حل اختالف برآیــد و از طرف دیگر چون انتخاب 
داور برگرفته از اراده اشــخاص ذی نفــع در موضوع به 
طور مســتقیم صورت می گیرد چنانچــه تصمیم داور 
بــه ضرریکی از طرفین منجر شودنســبت به رای داورنا 
خوشایندی کمتری نسبت به تصمیمی که ازسوی قاضی 

دادگاه گرفته می شود خواهد داشت.
دومین مزیت داوری این اســت کــه طرفین اختالف به 
جای حضــور در دادگاه به محل دفتــر وکالت وکیل یا 
کارشناس یا داور تعیین شــده مراجعه می کنند یا می 
توانند توافق کنند تا در محل مشخصی به اختالفات آنان 
رسیدگی شــود و در واقع استرس هایی که ممکن است 
برای طرفیــن در مراجعه به محاکم دادگســتری وجود 
داشــته باشد در رسیدگی از ســوی داور به حداقل می 
رسد و معموال اشخاص از رفت و آمد به دادگاه و دریافت 
احضاریه و اخطاریه رضایت ندارند و ترجیح م یدهند در 
خارج از محیط دادگاه و در محیطی آرام و دوستانه بدون 
تشــریفات موجود در محاکم قضایی رفع اختالف کنند؛ 
در چنین فضایی احتمال صلح و سازش بیشتر از دادگاه 
است. سومین ویژگی مثبت داوری، سرعت در رسیدگی 
است. طبق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی 
اگر مدت داوری معین نشــده باشــد مــدت آن ۳ ماه 
اســت طرفین می توانند با توافــق یکدیگر مدت داوری 
را تمدیــد نمایند در حالی کــه در دادگاه طرفین نمی 
توانند مدت رســیدگی را تمدید یا مانع از تجدیداوقات 
محاکمه شــوند. این موضوع با اوقات رســیدگی که در 
دادگاه تعیین می شــود قابل قیاس نیســت.  چهارمین 
ویژگی، سهولت در رسیدگی و وجود آزادی عمل و نبود 
قوانین دست وپاگیراست مطابق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی 
مدنی تابع رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیستند 
ولی باید مقررات مربوط به داوری رعایت شود. پنجمین 
مزیت داوری این اســت هزینه هــای داوری به مراتب از 
هزینه های دادگاه کمتر اســت و طرفین اختالف هزینه 
ای کمتــر از آنچه که بایــد در دادگاه پرداخت کنند در 
داوری پرداخت خواهند کرد. ششــمین ویژگی داوری، 
خصوصــی و محرمانه بودن و غیرعلنی بودن جلســات 
داوری اســت. در دعاوی بین تجار و بازرگانان موضوعات 
مورد اختالف برای رســیدگی مســتلزم تبادل اطالعات 
تجاراســت. هفتمین ویژگی، قضا زدایی و کاهش تصدی 
گری دولت است؛ در جایی که دادگاه ها با تراکم پرونده 
ها مواجهند و قضات نیز بعضا از باالی پرونده ها و تراکم 
پرونده ها گله مند هســتند چه بسا که تراکم پرونده ها 
موجب تاخیر در رســیدگی و نارضاتی مردم می شود و 
از آنجا که همواره عمده تالش قوه قضائیه در کاســتن از 
بار ســنگین پرونده های قضایی بوده که با نهادینه شدن 
و تقویت نهاد داوری در جامعه بین اشخاص اعم از تجار 
و کسبه حتی در معامالتی نظیر خرید و فروش مسکن و 
زمین و آپارتمان و اتومبیل تا دعاوی بزرگ بین شــرکت 
ها باعث می شود تا حجم بسیار باالیی از آمار پرونده های 
قضایی متشــکله کاسته شود. هشــتمین مزیت ، امکان 
اجرای ســریع رای داور اســت. مطابق ماده ۴۸۸ قانون 
آیین دادرســی مدنی محکوم علیه مکلف اســت ظرف 
مهلت ۲۰ روز رای داور را اجــرا کند درغیر این صورت 
دادگاه به درخواســت ذی نفع مکلــف به صدور اجراییه 
اســت. در مجموع با توجه به وجود حقوقدانان و وکالی 
کارآمد و کارشناسان زبده و متخصص در امور مختلف با 
تقویت نهاد داوری می توان در آینده قسمتی از مشکالت 

حقوقی جامعه را مرتفع کرد. و من اهلل توفیق ...
* حکم و داور حقوقی
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بازسازى اماکن و تاسيسات 
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شبکه های پایدار  و مقاوم 

جایگزین شبکه های موقت 

احداث شده در زمان سيل

محمدصادق سپه وند 

سیاوش سپهوند 

آرش ناصری 

اســتاندار لرســتان بر لــزوم پیگیری 
مباحث گردشگری، علمی و پژوهشی 

در استان تاکید کرد.
دکتر ســید موسی خادمی  در مراسم 
رونمایی از جمجمه کشف شده انسان 
هوشمند که در سومین فصل از کاوش 
غار کلــدر انجام گرفته اســت، وجود 
آثار تاریخي بــا قدمت خیلي باال را از 
مزیت هاي اســتان برشــمرد و افزود: 
انسان هاي  از  آمده  بدســت  شــواهد 
هوشــمند از حیث مباحــث مرتبط با 
از  گردشــگري و علمي و پژوهشــي 

اهمیت باالیي برخوردار است.
 وی در ادامــه بر لــزوم پیگیری این 
بحث ها تاکید کرد و با اشــاره به اینکه 
کشــفیات غار کلدر یــک کار جدید 
است، اظهار کرد: این اقدامات مي تواند 
به نتایج بهتري منجر شود كه در وهله 

اول باید بخش هاي تحقیقي و پژوهشي 
كار را ضمن گســترش همكاري ها با 

دانشگاه هاي خارجي تقویت كرد. 
استاندار لرســتان بیان کرد: استان با 
فضــای تاریخی و رونمایی های صورت 
گرفته از گذشــته در کشــف میراث 
بشریت و گذشته انسان ها نقش مهمي 

را ایفا خواهد کرد.
 وی تاکید کرد: همه باید کمک کنیم 
این طالی خفته در خاک برای استفاده 

مردم جهان نمایان و عرضه شود.
دکتر خادمــی تصریح کــرد: یکی از 
راه های توسعه گردشگری ایجاد سایت 
موزه است، بنابراین باید براي جذابیت 
بیشــتر آن کارهاي دیگري در دستور 
کار قــرار گیرد تا بتوانیم از مزیت هاي 
این کشــفیات تاریخي براي توســعه 

استان استفاده الزم را ببریم.

با برنامــه ریزی و زمان بندی فشــرده 
شــبکه های توزیع برق پایــدار و دائمی 
جایگزین شبکه های موقت احداث شده 
در زمان ســیل میگردد. بخش اعظمی 
از شــبکه های توزیع بــرق که در زمان 
سیل احداث شــده بود بصورت موقت و 
برای تامین روشــنایی و رفع مشــکالت 
مردم اجرا شــده بود. »فریدون خودنیا« 
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
لرستان گفت: در اثر سیل فروردین ۳۸۰ 
کیلومتر از شبکه های فشار متوسط برق 

بطور کلی تخریــب که در آن زمان تنها 
دغدغه ما برقدار کــردن منازل و کمپ 

های احداث شده بود .
وی افــزود: با وارد آمــدن ۱۱۹ میلیارد 
تومان خســارت به زیر ساخت های برق 
اســتان معقوالنه نبود ما شــبکه موقت 
احــداث کنیم و بار بــزرگ دیگری را بر 
دوش شــرکت توزیع تحمیل کنیم ولی 
وظیفه و حس انساندوســتی بر ما حکم 
میکــرد تحت هر شــرایطی روشــنایی 
را بــه مردم تقدیم کنیــم و این مهم در 

سریعترین زمان ممکن انجام شد.
خودنیــا اظهــار داشــت: بــا توجه به 
بازدیدهای مکرر بعمل آمده پس از سیل 
محل احداث شبکه های جدید که بیشتر 
در ارتفاعات و مناطق صعب العبور دیده 

شده طراحی و مهندسی گردید.

مدیرعامل برق استان لرستان گفت: در 
اکثر مسیرهای جدید شرایط به گونه ای 
است که امکان حمل تجهیزات مخصوصا 
تیرهای برق بــا تریلر و جرثقیل ممکن 
نیست و جابجایی ها یا توسط همکاران با 
تحمل مشقت های فراوان انجام میشود 
و یا از تراکتور اهالی روســتاها استفاده 

میشود.
وی بیان کرد: نیروهای پرتوان شــرکت 
پس از سیل تاکنون بدون وقفه مشغول 
جایگزینی شــبکه هــای جدید به جای 
شــبکه های موقت هستند و کوهستانی 
بودن منطقه خصوصا در مسیر ویسیان 
به معمــوالن و پلدختــر کار را برای ما 
ســخت نموده و احتمال میرود تا پایان 
ســال ۹۸ درگیر شــبکه های در حال 

احداث باشیم .

شهردار خرم آباد از آغاز مطالعات مربوط 
به بازســازى اماکن و تاسیسات شهری 

آسیب دیده از سیل خبر داد.
»وحید رشیدی« با تاکید بر لزوم رعایت 
تمامی ضوابط و اســتانداردهای فنی در 
فرایند بازســازى این اماکن و تاسیسات، 
گفت: برای بازسازى پلهای تخریب شده 
از جملــه پل بهداری ، پــل اناری و پل 
آیــت اهلل کمالوند اقدام به عقد قرارداد با 

مشاورین خبره و کارآزموده نموده ایم.

وی افزود: انشاءهلل پس از انجام مطالعات 
و ســپردن پروژه ها به پیمانکاران دارای 
صالحیت الزم، عملیات اجرایی بازسازى 

به سرعت آغاز خواهد شد
شــهردار خرم آباد همچنین در بخشی 
دیگــر از صحبت هایش بیــان کرد: در 
راســتاي اجرای عملیات بازسازى پلهای 
مذکور نیز  با  شركت ماشین سازی اراک 
به توافقاتی دست یافته ایم و هم اکنون 
در صدد کسب مجوزهای الزم از شورای 

اسالمی شهر هســتیم تا احتماال پروژه 
بازسازى را به این شرکت واگذار نماییم

رشــیدی همچنیــن  ترمیــم دیــواره 
حفاظتی خرم رود را از دیگر برنامه های 
آتی شــهرداری عنوان کــرد و گفت: با 
توجه به اهمیت بازسازى و ترمیم دیواره 
های ساحلی ، این پروژه را نیز به مشاور 

واگذار نموده ایم.
وی در پایان تاخیر در افتتاح برخی پروژه 
های عمرانی چون زیرگذر بهارستان را از 

عوارض سیالب اخیر و انتقال پیمانکاران 
مربوطــه به شــهرهایی چــون پلدختر 

دانست.
شــهردار خرم آباد عنوان کرد: متاسفانه 
ســیالب بی ســابقه اخیر در خرم آباد 
خســارات زیادی را به حوزه شهری وارد 
کرد، خســاراتی که جبــران آنها نیاز به 
زمان قابل توجه و اعتبارات باالدســتی 
دارد و همــه تالش ما این اســت که با 
برسانیم.برنامه ریزی مدون , این مهم را به انجام 

آغاز مطالعات مربوط به بازسازى اماکن و تاسیسات شهری آسیب دیده از سیل

8 مزیت نهاد داوری 
برای محاکم دادگستری

شبکه های پایدار و مقاوم ایجاد سایت موزه در لرستان
جایگزین شبکه های موقت احداث شده در زمان سیل

مشترک گرامی؛ الکترونیکی پرداخت نمایید 
با پرداخت به موقع قبض خود به روند ارائه ی خدمات رسانی کمک کنید. 

       روابط عمومی شرکت گاز لرستان       
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کــه ســازمان عمــران و بازآفرینــی فضاهــای شــهری شــهرداری خــرم آبــاد، در هنــگام ارائــه نقشــه  بــه اطــاع شــهروندان محتــرم شــهر خرم آبــاد می رســاند 
۲۰۰۰/۱ عــاوه بــر ارائــه نقشــه مزبــور، خدمــات دیگــری همچــون

  موقعیت ملک بر روی عکس هوایی
ح جامع   طر

گرفتــه باشــد،  کارآمــد شــهری قــرار  کــه ملــک مزبــور در الیــه بافــت فرســوده و نا را بصــورت همزمــان بــه ایشــان ارائــه می دهد.همچنیــن در صورتــی 
موقعیــت آن را بــر روی نقشــه بافــت فرســوده بصــورت رایــگان بــه شــهروندان ارائــه می نمایــد.

روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری خرم آباد

ح تفضیلیاطالعیه   طر
UTM نقشه  

راه اندازي واحد تهيه نقشه 1/2000  در سال 1397
این واحد به منظور خدمت رســانی هر چه بیشــتر شهرداری به 
مراجعین و هماهنگی بیشــتر با شهرداریهای مناطق سه گانه در 
تاریخ 1397/04/07 توســط این سازمان تشــکیل و راه اندازی 

گردید. 
اهم فعاليتهای انجام گرفته : 

1- تشكیل جلســات متعدد با مســئولین واحدهاي شهرسازي 
مناطق سه گانه شهرداري.

2- جمع آوري و تهیه فایلهاي كامپیوتري نقشه ها از مناطق سه 
گانه و واحد GIS شهرداري. 

3- راه اندازي واحد تهیه نقشه 1/2000 در تاریخ 1397/04/07.
4- تهیه تعداد 2600 نقشه تا پایان اردیبهشت ماه 1398.

5- تكمیل آرشــیو نقشــه ها بصورت فایل کامپیوتری و شیت 
کاغذی.

خريداري و تخريب ساختمانهاي واقع در طرح خيابان 
36 متري موازي با خيابان حافظ :

در راســتای اجرای خیابان 36 متری موازی بــا خیابان حافظ، 
در تاریــخ 1397/01/22 یــک واحد مســکونی دیگر در ابتدای 
کوچه ســالحورزی بــه مســاحت 123/98 مترمربــع به مبلغ 
1,503,800,000 ریــال خریــداری و بالفاصلــه تخریــب و 
آواربرداری گردید. توافق و خریداری ســایر امالک واقع در طرح 

خیابان مذکور همچنان ادامه دارد.

انجام كليه امور مربوط به سهميه سوم قير رايگان از 
شركت بازآفريني شهري ايران به ميزان 1000 تن:

در راســتاي تحقق اهداف ســند ملي راهبردي احیاء بهسازي، 
نوسازي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري، كلیه 
امور مربوط به دریافت ســهمیه سوم قیر به میزان 1000 تن از 
جمله شناسایي و معرفي معابر فاقد آسفالت، تهیه برآورد ریالي، 

تهیه نقشه هاي GIS، مستند نگاري انجام گردیده است.

حضور و شرکت در جلسات ستاد بازآفرينی پايدار در 
محدوده و محالت هدف بازآفرينی شهری در استان

ï  برگزاری جلسات هیأت مدیره بصورت ماهیانه در راستای 
پیگیری و چگونگی انجام پروژه ها و اهداف سازمان.

ï  برگزاری جلســات متعدد با معاون بازآفرینی و مسکن اداره
کل راه و شهرســازی استان در خصوص مسائل و مشکالت 

بافتهای مساله دار شهر.
ï  تهیــه و انعقاد تفاهم نامه فی مابین ســازمان و ســازمان

نظام مهندســی ســاختمان در خصوص اعمــال تخفیف 
30 درصــدی تعرفــه هاي خدمات طراحي نقشــه و پالن 
كد به ســاختمانهاي واقع در بافتهاي فرســوده و ناكارآمد 
و سكونتگاههاي غیر رسمي شــهر خرم آباد جهت تشویق 
شهروندان در مناطق بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري به 
منظور نوسازي امالك قدیمي و بدون استحكام خود که از 

ابتدای سال 1398 به مدت سه سال اجرا خواهد گردید.
ï  برگزاری جلســه مزایده و برون ســپاری پارکینگ طبقاتی

مهــر و پاركینگ باغ فیض و بازگشــایی پــاکات با حضور 
مسئولین ذیربط.

سنگفرش و جدول گذاري محوطه ترمينال برون استاني :
مهمترین اقدامات انجام گرفته :

ï  1785 سنگفرش با سنگ گرانیت گل پنبه اي به مساحت
مترمربع.

ï  227 ســنگفرش با ســنگ گرانیت قرمز یزد به مســاحت
مترمربع.

ï .جدول گذاري با جدول سنگي به طول 250 متر

توليد مصالح سنگي و مصالح زيرسازی جهت زيرسازی و 
تسطيح معابر شهری

ï آسفالت و ترمیم نوار حفاری معابر سطح شهر
ï  اصالح دیوار ساحلی و ترمیم زیرسازی مسیر ابتدای زیرگذر

پل شهدا که در اثر سیالب رودخانه، نشست کرده و تخریب 
شده بود. 

ï  مشــارکت پرســنل و ماشین آالت ســازمان در پاکسازی و
الیروبی مناطق آسیب دیده سطح شهر در سیالب اخیر.

ï  تعمیــر و راه اندازی باســکول 60 تنی، تعمیــر و نگهداری
مشعلهای کارخانه، تولید و توزیع روزانه آسفالت جهت معابر 
سطح شهر به شهرداریهای مناطق، و ترمیم و اصالح نوارهای 

حفاری سطح شهر.
ï  تعمیر و راه اندازی دو دســتگاه کامیون و یک دستگاه لودر

متعلق به ســازمان جهت افزایش امکانات کارخانه آسفالت و 
شن و ماسه.

ï  تعمیر و نگهداری و بروزرسانی بیل مکانیکی و خرید الستیک
برای کلیه ماشی آالت سازمان.

ï  اجرای پروژه پیاده رو سازی )مناسب سازی( و جدول گذاری
خیابان پلیس.

ï  اجرای پروژه الیروبی رودخانه خرم رود )قبل و بعد از حادثه
ســیالب بهمن ماه سال جاری( و همچنین الیروبی رودخانه 

عملکرد درخشان سازمان عمران و بازآفرینی
مدیرعامل ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شــهری شــهرداری خرم آباد گفت: ایران از نظر 
وقوع حــوادث طبیعــی، مقام ششــم جهان را 
داراســت.  90درصد از جمعیت کشور در معرض 
خطرات ناشــی از حوادث طبیعــی قرار دارند. بر 
اساس آمارهای موجود، ســاالنه یکهزار زلزله در 
کشور اتفاق می افتد که 240 مورد آن، زلزله هایی 
با بزرگی بیشــتر از 4 درجه در مقیاس ریشــتر 

هستند. 
»فرشــید فالحی نژاد« افزود: وقوع ساالنه بیش 
از 100هزار آتش ســوزی در شــهرها و افزایش 
بیش از 10برابری وقوع ســیل در کشــور نسبت 
به پنج دهه گذشــته، بحران ایمنی را به یکی از 
اصلی ترین چالش های شهرها تبدیل کرده است. 
مدیرعامل ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری شهرداری خرم آباد گفت: تاب  آوری پایین 
ســاختمان ها و مکان های عمومی در برابر زلزله، 
ســیل، حریق و توفان تا حدی است که براساس 
گزارش ســازمان هــالل احمر، ســاالنه 7درصد 
از درآمد ناخالِص ملِی کشــور، بدون احتســاب 

هزینه های پنهان، در بخش بالیا هزینه می شود.
وی افــزود: خرم آباد نیز از آن جمله شــهرهایی 
اســت که در تمامــی نقاط شــهری دارای بافت 
های ناکارآمد شهری اســت. ۰۹/۵ درصد از کل 
محدوده قانونی شــهر، بافت حاشیه ای است در 

حالی که مســاحت قانونی محدوده شهر  ۴۳۰۴ 
هکتار می باشد.

مهندس فالحی نژاد گفت:  در محدوده خدماتی 
شهرداری منطقه یک )شمال شهر(  بافت حاشیه 
ای بــدون در نظر داشــتن امکانــات حداقلی و 
فضای بصری مناســب و بدون شبکه ارتباطی و 
یا کاربــری های مرتبط در محدوده شــهرداری 
منطقه یک پراکنده اند، محله دره گرم شرقی به 
مساحت تقریبی ۳۳ هکتار، محله دره گرم غربی 
به مســاحت تقریبی ۳۲ هکتار، محله پاچنار به 
مساحت تقریبی ۱۶ هکتار، محله جهانگیرآباد به 
مســاحت تقریبی ۹ هکتار در محدوده شهرداری 

منطقه یک وجود دارد.
محدوده خدماتی شــهرداری منطقــه دو )مرکز مهنــدس فالحی نژاد اظهار کــرد: همچنین  در 

شــهر( بافت حاشــیه ای بدون در نظر داشــتن 
امکانات حداقلی و فضای بصری مناســب و بدون 
شــبکه ارتباطی و یــا کاربری هــای مرتبط در 

محدوده شهرداری منطقه 2 پراکنده هستند.
وی تصریــح کــرد: در این منطقه نیــز در محله 
کرگانه به مساحت تقریبی 78/4 هکتار ، بخشی 
از محلــه اســدآبادی به مســاحت تقریبی %34 
هکتــار، بخشــی از محله علی آباد به مســاحت 
تقریبی 5/5 هکتار، بخشی از محله گل سفید به 
مساحت تقریبی 46/1 هکتار و محله فلک الدین 
به مســاحت تقریبی 7/34 هکتــار در محدوده  

مرکزی شهر خرم آباد وجود دارد.
این مســئول بیــان کرد:  در محــدوده خدماتی 
شــهرداری منطقه سه )جنوب شــهر( نیز  بافت 
حاشیه ای بدون در نظر داشتن امکانات حداقلی 
و فضای بصری مناســب و بدون شبکه ارتباطی 
و یا کاربری های مرتبط در محدوده شــهرداری 
منطقــه 3 پراکنده اند به گونــه ای که در محله 
اسبســتان ۶۴/۵۰ هکتار،  محله پشــته مطهری 
۱۵/۳۳ هکتار، جمع کل بافت حاشیه ای محدوده 
جنوب شــهر ۷۹/۸۳ هکتار و مساحت کل بافت 

های حاشیه ای ۲۱۹ هکتار است.
مدیرعامل ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری شــهرداری خرم آباد همچنین به یکی از 
اقدامات این ســازمان اشاره کرد و گفت: سازمان 

عمران و بازآفرینی فضاهای شــهری شــهرداری 
خرم آباد، در هنگام ارائه نقشــه ۲۰۰۰/۱ عالوه 
بر ارائه نقشــه مزبور، خدمــات دیگری همچون 
موقعیت ملک بر روی عکس هوایی، طرح جامع، 
طرح تفضیلی و نقشه UTM را بصورت همزمان 

ارائه می دهد.
وی اظهــار کرد: همچنیــن در صورتی که ملک 
مزبور در الیه بافت فرســوده و ناکارآمد شــهری 
قرار گرفته باشــد، موقعیت آن را بر روی نقشــه 
بافت فرســوده بصورت رایگان به شهروندان ارائه 

می نماید.
مهنــدس فالحی نژاد بیــان کرد: در راســتای 
بازآفرینــی مناطق حاشــیه ای و بافت ناکارآمد 
شــهری اقدامات زیادی صورت گرفته اســت که 
تولیــد بلوک بتنــی جهت احداث دیــوار حصار 
کارخانه آسفالت توسط پرسنل پرتالش سازمان 
عمران و بازآفرینی ، جلســه بررســی و آشنایی 
بــا مفاهیم بازآفرینی شــهری پایــدار با حضور 
شــهرداران و معاونین شــهرداریهای اســتان، با 
مشــارکت نهادهای ذیربط و حضــور مدیران و 
مسئوالن شهرداری خرم آباد و بارگیری و ارسال 
روزانه آســفالت، جهــت لکه گیری و آســفالت 
معابر سطح شهر توسط پرسنل پرتالش کارخانه 
آســفالت ســازمان عمران و بازآفرینی از جمله 

برخی این اقدامات است.
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جهت جلوگیری از آب گرفتگی و آسیب رساندن 
به پلهای واقع در مسیر رودخانه.

ï  اجرای پروژه احداث پارک طوبی واقع در محله
جهادگران

ï  خرید و تخریب امالک واقع در محله اسدآبادی
جهت بازگشایی معبر ساحلی محله.

ï  اجــرای پروژه احــداث دیوار ســنگی انتهای
خیابان گلشن.

ï  اجــرای پروژه احــداث دیوار ســنگی انتهای
کوچه های درنا واقع در منطقه گلدشت.

ï  پاکســازی و ســاماندهی نواحی آســیب دیده
سیالب

ï  تخریــب و آواربــرداری ســاختمانهای مخروبه
واقع در محالت بافت فرســوده و اســکان غیر 
رســمی جهت جلوگیری از آســیب رساندن به 

ساختمانهای همجوار
ï  همکاری و همیاری پرســنل ســازمان به مردم

آسیب دیده از سیالب
ï  ســنگ ریزی و مخلوط ریــزی جهت رفع خطر

دیوار ساحلی خرم رود بر اثر سیالب
ï  پــروژه ایجاد کانال و جــدول نهری جهت دفع

آبهای سطحی میدان استانداری
ï  اجرای عملیات ایجاد کانال عرضی جهت هدایت

و دفع آبهای سطحی حاشیه میدان استانداری
ï  اجرای عملیــات تعریض جــدول نهری جهت

سهولت دفع آبهای سطحی میدان استانداری
ï  الیروبی رودخانه خرم رود – الیروبی و پاکسازی

جهت پیشگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی
ï  بازگشایی دره اســدآبادی بوسیله ماشین آالت

سازمان
ï  ســاختمانهای خریداری شــده جهت تخریب 

بازگشایی دره اسدآبادی
ï  پروژه پیاده رو سازی و جدول گذاری )اصالح و

حاشیه سازی( پارکینگ باغ فیض
ï زیرسازی، قیرپاشی و آسفالت معابر سطح شهر
ï  عقد تفاهم نامه فی مابین این سازمان و سازمان

نظام مهندسی ســاختمان استان به میزان 30 
درصد جهت تعرفه خدمات طراحی نقشه و پالن 
کد ساختمانهای واقع در محدوده های ناکارآمد 

شهری از ابتدای سال 1398 به مدت 3 سال.
ï  امدادرســانی و کمک به مــردم حادثه دیده در

سیالب بهمن ماه 97

اقدامات انجام شده در کارخانه آسفالت و 
شن و ماسه سازمان عمران و بازآفرينی :

ï  تولید و توزیع روزانه آسفالت باتوجه به ظرفیت
اســمی کارخانــه )20 تن در ســاعت( جهت 

شهرداری های مناطق
ï  تولید بلــوک بتنی جهت احــداث دیوار حصار

کارخانه
ï  تولید و توزیع مصالح زیرسازی جهت تسطیح و

زیرسازی معابر سطح شهر
ï تعمیر و راه اندازی باسکول 60 تنی
ï  تعمیــر و راه اندازی دو دســتگاه کامیون و یک

دستگاه لودر متعلق به ســازمان جهت افزایش 
امکانات کارخانه آسفالت و شن و ماسه

ï  خریــد و نصب دو عدد بــرج نوری جهت تامین
روشنایی محوطه کارخانه

ï حصارکشی و دیوارچینی محوطه کارخانه
ï  خرید و تجهیز کانکس اداری رفاهی جهت رفاه

حال کارکنان کارخانه.

ساير اقدامات:
ï  تهیه طرح ســاماندهی معابر علــی آباد و گل

ســفید جهت اســتفاده از اعتبارات بازآفرینی 
شهری و تحویل به کارگزار مربوطه.

ï  عقد قرارداد با مهندسین مشاور جهت طراحی
فضای ورزشــی – تفریحی محله گل سفید به 

منظور جذب اعتبارات بازآفرینی شهری.
ï  حضور و فعالیت مســتمر ریاســت و کارکنان

سازمان در مراسمات ملی و مذهبی
ï  حضور تیم فوتسال ســازمان در جام فوتسال

کارکنان شــهرداری خرم آباد و برگزیده شدن 
این تیم به عنوان تیم اخالق مسابقات

ï  آذین بندی ســاختمان اداری و خیابان منتهی
به ســاختمان اداری به مناسبت دهه مبارک 

فجر
ï  درج اخبار سازمانی به صورت انتشار در فضای

مجازی, روزنامه ها و نصب بنر سطح شهر
ï  درج اطالعیه مربوط بــه مناقصات و مزایدات

پروژه های ســازمان در فضای مجازی, روزنامه 
ها و نصب بنر در سطح شهر

ï  جلســه دیدار و گفتگو ریاســت و کارشناسان
سازمان با مدیران و کارشناسان حوزه عمران و 

بازآفرینی شهرداریهای استان
ï  برگزاری جلســه به مناســبت میالد حضرت

فاطمه زهرا )س( و تقدیر از همکاران زن شاغل 
در سازمان 

ï  میزبانی و حضور معاونت ســازمان از جلســه
پروژه بازآفرینی شــهری مبتنی بر راه حلهای 

)URBINET( طبیعت محور

ادامه فعاليت ها و انجام پروژه ها
 در تعطيالت نوروزی :

ï قیرپاشی و آسفالت معابر سطح شهر
ï  تولیــد و توزیــع روزانــه آســفالت جهــت

شهرداری های مناطق سه گانه
ï  تخریب پل موقت خرم رود مســیر پارک معلم

و ساحلی سرچشــمه جهت جلوگیری از بروز 
هرگونه حادثه احتمالی )سیالب(

ï  تخریــب پل موقت خــرم رود مســیر میدان
اســتانداری جهت جلوگیری از بــروز هرگونه 

حادثه احتمالی )سیالب(
ï  جانمایی نیوجرســی و دیواره ســازی موقت

رودخانه خــرم رود جهت جلوگیری از طغیان 
آب سیالب به معابر عمومی

ï  تخریــب پل عابــر پیاده آب اســکی رودخانه
کرگانه جهت جلوگیری از طغیان آب سیالب 

به معابر عمومی
ï  حضــور ریاســت، کارکنــان و ماشــین آالت

ســازمان جهت پیشــگیری از بــروز هرگونه 
حادثه احتمالی در کنار ســایر مجموعه عوامل 
شــهرداری خرم آباد و حضور به موقع در کنار 

مردم در زمان حادثه سیالب
ï  پاکســازی و تســطیح خیابانهای ســاحلی و

کوچه های همجوار با خیابان ساحلی رودخانه 
خرم رود جهت ســهولت عبور و مرور ساکنین 

محله و همشهریان
ï  ترمیم و کفســازی و دیواره ورودی زیرگذر پل

شــهدا و دیواره کنار رودخانه خرم رود )در اثر 
تخریب سیالب(

فضـــــاهای شهـــــری شهـــــرداری

روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری خرم آباد

سوگ انهم 
خوشا آنان که با عزت ز گیتی، بساط خویش برچیدند و رفتند                                    خوشا آنان که در میزان وجدان، حساب خویش را سنجیدند و رفتند
خوشا آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند                                                           ز کاالهای این آشفته بازار، محبت را پسندیدند و رفتند

در پایان جمع بندی عملکرد 14 ماهه ســازمانی، ذکر این نکته که مدیریت دلســوز و کارآمد پیشین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، مرحوم مهندس 
فرشاد یوسفوند دیگر در میان ما نباشد کار آسانی نیست. ایشان که در اوایل نیمه دوم سال 1397 به عنوان مدیرکل دفتر فنی استانداری برگزیده شدند و در میان 

بهت و ناباوری، طی حادثه ای دردناک، در تاریخ 25 دی ماه سال 97 به دیار حق شتافتند.
الزم به ذکر است که در جمع بندی این عملکرد، شش ماهه نخست سال 1397 مربوط به دوره مدیریت مرحوم مهندس فرشاد یوسفوند در این سازمان می باشد 

که با تالش و پیگیریهای شبانه روزی خود در راه دستیابی به اهداف سازمانی همواره الگویی مناسب برای سایر همکاران در مجموعه شهرداری خرم آباد بودند.

روحش شاد و یادش رگامی
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یکی از مهم ترین عناصر یک شــهر خوب، وجود نظم 
و انضباط شــهری در اموری مانند مبلمان شــهری، 
ســاخت  و ساز، ســد معبر، پیاده روها، معابر شهری 
و... است. متاسفانه بعضی افراد دور از چشم نهادهای 
نظارتی به ساخت  و ســاز غیرمجاز روی می آورند و 
در مواردی، بعد از کشــف خالف، با پرداخت جریمه 
از زیر بار مسئولیت شــانه خالی می کنند. امید است 
طرح نظارت بیشــتر بر ساخت و ســازهای غیرمجاز 
نیز در خرم آباد اجرایی شــود زیرا اجرایی شدن این 
طــرح عالوه بر افزایش آرامش و امنیت روانی در بین 
شــهروندان ، همچنین از ایجاد نماهــای بی قرینه و 
بدقواره شــهری جلوگیری می کند. بیشترین ساخت 
و سازهای غیر مجاز در نواحی منفصل و حاشیه شهر 
خرم آباد صورت می گیرد که مهم ترین راه برای حل 
این معضل الگو سازی و فرهنگ سازی مناسب است. 
باید خدمات شــهرداری در نواحــی منفصل بصورت 
چشــمگیری افزایش یابد زیرا  خدمــات صادقانه به 
شــهروندان در نواحی باعث جلب اعتماد آنها خواهد 
شد. ســاخت و ســاز غیر مجاز به عنوان یک معضل 
امروز گریبانگیر تمامی شهرداری ها شده که مدیران 
شــهرداری باید با ارائه راهکارهــای جدید و نظارت 
بیش از پیــش در جهت رفع این معضل گام بردارند. 
بسیاری از دســتگاهها و ادارات دولتی بدون دریافت 
پروانه و مجوز ساخت اقدام به ساخت و سازمی کنند 
که این یکی از مشــکالت مدیران شــهرداری است. 
مردم هــم از بابت عدم صدور مجــوز در زمین های 
قولنامه ای و همچنین جلوگیری از ســاخت و ســاز 
غیر مجاز از شــهرداری بدبین شده و اعتماد الزم را 
به مجموعه شــورا و شــهرداری ندارند و باید نسبت 
به رفع این مشــکل اقدامات اساسی و تدابیر ویژه ای 
صورت بگیرد. یکی از راههای جلوگیری از ســاخت و 
سازهای غیرمجاز ارائه تســهیالت به دارندگان بافت 
های فرسوده و یا زمین های مسکونی و تجاری است. 
بســیاری از مالکان بافت های فرســوده برای احیاء 
آنها به ســاخت و ســازهای غیرمجاز روی می آورند 
که اعمال سیاســت های تشویقی و اعطای تسهیالت 
دولتی کم بهره راهکارمهمی برای سوق دادن مالکان 
بافت های فرسوده درراستای احیا ونوسازی این بافت 

ها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز است.

مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمر 
لرستان گفت: بیش از 14 هزار چادر 
امدادی بین سیل زدگان در لرستان 

توزیع شده است.
 »صارم رضایی« افزود: به دنبال وقوع 
سیالب سهمگین در لرستان جمعیت 
هالل احمر به حالت آماده باش کامل 
در آمد و توانســت با برنامه ریزی های 
مناسب نقش بســیار تاثیرگذاری در 
کاهش تلفــات انســانی و همچنین 
حضور پــر رنگی در عملیــات امداد 
رسانی به آسیب دیدگان داشته باشد.
 وی اظهار کرد: تیــم امداد هوایی با 
بهره مندی از 14 بالگرد بیش از ۷۰۰ 
سورتی پرواز انجام داد که در پی آن 
به هجده هزار نفر امدادرسانی صورت 

گرفت.
رضایــی گفت: ۱۱ اســتان کشــور 
نیروهای امدادی عملیاتی و تجهیزاتی 
خود را در اختیار جمعیت هالل احمر 
اســتان قرار دادند که با احتساب تیم 
های امدادی در لرستان، 28 هزار نفر 
روز نیروی امدادی به مردم آســیب 

دیده امدادرسانی کردند.
مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمر 
لرســتان با بیان این که نزدیک به 2 
هزار دســتگاه روز خودروی عملیاتی 
در لرستان حضور داشــتند گفت: با 
پشــتیبانی بســیار خوب به جمعیت 
هالل احمر مرکز تمــام تالش ها به 
شــکلی بود کــه کار امــداد و نجات 
تســریع پیدا کند و امداد رســانی به 

مردم آســیب دیده با قــدرت انجام 
شود.

رضایی اظهار کرد:  تخلیه آبگرفتگی 
۲ هزار و 160 منزل مسکونی در نقاط 
مختلف شهری و روستایی استان نیز 
با اســتفاده از موتورهای پمپ اب و 
لجن کش هــای موجود در جمعیت 

هالل احمر صورت گرفت.
وی افــزود: در حوزه جوانــان نیز با 
تالش های صورت گرفته ســعی شد 
در قالب ســه مرحله اعضای جوانان 
اســتان های مختلف کشور به استان 
اعــزام شــدندکه در دو مرحله اول 
تجهیــز آنها جهت پاکســازی منازل 
روســتایی و شــهری از گل و الیــی 
صورت گرفت و در مرحله ســوم نیز 
تیــم هــای حمایت روانی ســحر به 

مناطق مختلف پلدختر اعزام شدند.
مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمر 
لرســتان تصریح کرد: اعضای جوانان 
همچنین در بحث آگاه ســازی مردم 
از خطر ســیالب و پشتیبانی عملیات 

نقش مهم و تاثیر گذاری ایفا کردند.
 رضایی به خدمات تیم های درمانی 
جمعیت هالل احمر به مناطق سیل 
زده اســتان نیز اشــاره کــرد و بیان 
)BHCU( داشت: تیم های درمانی
در مناطق سیل زده استان لرستان به 
بیش از ۶ هزار نفر خدمات پزشــکی، 
پرستاری، بهداشــت و روان، مادر و 
کودک در مناطق ســیل زده پلدختر 
کوهدشــت معموالن، چگنی و دلفان 

ارائه داده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان 
به خدمات داوطلبان در سیالب اخیر 
نیز گریز زد و بیان داشت: جمع آوری 
بیــش از 44 هزار تخته پتو، 11301 
متــر زیر انداز و موکــت، ۳۳۰ تخت 
فــرش، 2266 لباس بچه گانه ۶۷۰۰ 
لبــاس مردانه، بیش از 24هزار لباس 
زنانه، کفــش مقادیر بســیار زیادی 
روغن،  برنج،  معدنی،  خشــکبار، آب 
ماکارانی، کنســروجات، قند و شکر، 
مربا، بســکویت، خرما، شیر خشک، 
تخم مــرغ، آبمیوه، نــان، پنیر، حلوا 
شــکری، آرد و حبوبات، غذای گرم، 
پوشــک بچه، لوازم بهداشتی و لوازم 
خانگی، بخشــی از خدمات داوطلبان 
ما بوده اســت که در خــالل آن کار 
بسته بندی آنان را نیز انجام داده اند.
رضایی با بیان اینکه در سیالب اخیر 
به بیش از 27 هزار خانوار یا ۱۱۸هزار 
نفر ، توســط جمعیت هــالل احمر 
امدادرسانی شده است، گفت: در این 
حادثه نزدیک به 69 هزار نفر اسکان 
داده شــدند و جمعا به 1006 روستا 
امداد رسانی شد، همچنین 905 نفر 

به اماکن امن انتقال داده شدند.
وی افــزود: جمعیت هــالل احمر در 
سیالب اخیر تمام توان خود را جهت 
کاهش آالم آســیب دیــدگان به کار 
بســت و از هیچ کوششی دریغ نکرد 
و توانســت خدمات رضایت بخشی را 

ارائه دهد.

منصور منفرد، شهردار منطقه 3 خرم آباد گفت: از زمان 
حضور در این پســت تمام تــالش ما این بوده که یک 
انضباط مالی و اداری در مجموعه شهرداری منطقه 3 
خرم آباد ایجاد کنیم  چرا که معتقدیم هر جا و محلی 
و انجام هر کاری که نظم و انضباط نداشته باشد نتیجه 

و خروجی مورد نظر را ندارد.
وی اظهار کرد: در بحث اداری ســعی کردیم از افرادی 
استفاده کنیم که توان انجام کارهای محوله و سالمت 
آن را داشته باشــد و هم به ان کار عالقه داشته باشد 
چرا که اعتقاد داریم هر کسی کاری را که به ان عالقه 
ندارد انجام ندهد نمی توانیــم راندمان مورد نظر را از 

آن بگیریم.
منفرد بیان کرد: در راستای ایجاد نظم و انضباط مالی 
تمام بدهی های معوق به ویــژه بدهی های ریز که از 
ســال 94 تاکنون بوده،  معادل حــدود 112 میلیون 
تومان بودند که اســناد آن ها آماده شــده و در اولین 
فرصت طلب افرادی که مبلغ طلبشان زیر سه میلیون 

تومان بوده را تسویه می کنیم.
مدیر شهرداری منطقه 3 خرم آباد گفت: ما برنامه ریزی 
داریم ضمن کارها و هزینه های جاری که داریم سعی 
کنیم با هر پرداخت مقداری از بدهی های مجموعه را 

پرداخت کنیم که خودمان نیز با مشکل روبرو نشویم.
منفرد به پروژه های این شهرداری اشاره و اظهار کرد: 
پروژه خیابان 85 متری ترمینال قدیم حافظی را داریم 
که عملیات اجرایی آن آغاز شده است. پارک های محله 
ای را که زمین خالی هستند سعی می کنیم به خاطر 
جلوگیری از ســو استفاده افراد برای تصاحب زمین، با 
توجه به نقشــه های شــهرداری و مشخصات کاربری 
زمین هایی که مشکل مالکیت و معارض نداشته باشند 

کار ساخت پارکها را انجام دهیم.
مدیر شــهرداری منطقه 3 خرم آباد عنوان کرد: پیگیر 
مصوبات برای این منطقه هســتیم که یکی از مصوبات 
درســت کردن محله آموزش ترافیک اســت که پیش 
بینی شــده در یکی از پارک های گلدشت شرقی اجرا 

شود.
اقدامات شهرداری

 منطقه 3 شهر خرم آباد

عملیات آســفالت و لکه گیری ضلع شــرقی بلوار  ▪
بهارستان )از ماسور تا مقابل شهرداری(

عملیات زیرسازی کوچه نیلوفر پنجم ▪
پیگیــری و رفع عیب سیســتم روشــنایی پارک  ▪

مهرورزان
عملیات لکه گیری آســفالت )خیابان بهارستان،  ▪

خیابان رنگین کمان، ســاحلی میدان باســتان و پل 
پیوستی(

عملیات لکه گیری آسفالت خیابان مریم ▪
عملیات زیرسازی کوچه آبان یکم ▪
رفع مشــکل آب بوســتان فرهنگ )تپه باستانی  ▪

ماسور(
نصب تابلوها و عالئم ترافیکی )زیرگذر بسیج( ▪
عملیات نخالــه برداری و پاکســازی کوچه های  ▪

خیابان ساحلی بعد از پل حاجی
عملیات لکه گیری آســفالت )بلوار بهارســتان تا  ▪

میدان شقایق(
پاکسازی زمین های خلوت محله تمدن )به سمت  ▪

چاه خندق(
راه اندازی برج نوری ماسور و آماده سازی تابلو برق  ▪

چاه آب فضای سبز ماسور

نقش و جایگاه کتابخانــه های عمومی در جامعه 
ایجاب میکند تا برنامه ریزان و مدیران در تبیین 
نظام اطالع رســانی کشور تمرکز بیشتری بر آنها 
نماینــد. کتابخانه های عمومی ممکن اســت در 
ابعاد مختلف نقش خود را ایفا کنند. در توســعه 
فرهنگی، ارکان فرهنگی نقشی مؤثر دارند .کتاب 
و آنچه به کتاب مربوط میشــود ازجمله کتابخانه 
ها و به ویژه کتابخانه های عمومی، نقش شــکل 
دهنده و ســازنده دارند. پرداختن به کتابخانه در 
شــهر به عنوان یکی از تســهیالت شهری، باعث 
اصالح محیط اجتماعی شــهروندان می گردد. در 
واقع، باید به برنامه ریزی و طراحی کالبدی محله 
های مسکونی توجه شــود و محیطی سالم برای 
ارتقای ســطح تعلیم و تربیت و بسط پیوندهای 
اجتماعی و رفع نارسایی ها فراهم آید. بی توجهی 
به مؤلفه های مــکان یابی کتابخانه های عمومی 
به هنگام احــداث اینگونه کتابخانــه ها، تمامی 
تالشهای بعدی در زمینة تجهیز مجموعه و ارتقای 
سطح خدمات در کتابخانه های عمومی را بی ثمر 
خواهد ساخت.  بنابراین، در احداث کتابخانه های 
عمومــی همچون دیگر کاربریهای شــهری، باید 
اصول و ضوابط و اســتانداردهای مربوط به مکان 
یابی و کاربری زمین لحاظ شــود. معیارهایی که 
در فراینــد مکان یابی کتابخانه هــا مّد نظر قرار 
میگیرد، ممکن اســت از شــهری به شهر دیگر و 
یا حّتی از کشــوری به کشور دیگر، متفاوت باشد. 
در این پژوهش به برخــی معیارهای اصلی برای 
مکان یابی کتابخانه ها پرداخته شده است. به طور 
کلی، کاربری ها باید در مکان های در دسترس و 
نزدیک به وسایل حمل و نقل عمومی قرار گیرند. 
همچنین باید در محلی احداث شود که کمترین 
میزان فاصله را از مراکز و سازه های شهری داشته 
باشند. میزان جمعیت منطقه، مقیاس نیاز به هر 
کاربری را مشخص میکند. توصیه میشود کتابخانه 
ها در کنار مراکز پرتجمع کــه افراد زیادی را در 
خــود جای می دهند، احداث شــوند تا جمعیت 
بیشتری بتواند به آســانی از آنها استفاده کند  از 
آنجا که کتابخانههــای عمومی مکان هایی جهت 
مطالعه و تحقیق می باشــند، بایــد در مکان های 
ســاکت و بی ســروصدا، ساخته شــوند. تجانس 
کاربری هــای همجوار، یکی دیگــر از معیارهای 
توزیع کاربری های شــهری اســت؛ کارکردهای 
عمومی متجانس بــا یکدیگر باید طوری طراحی 

شــوند که تعامل عملکردی آنها پوشش مناسب 
را داشته باشــد. از آنجا  که بیشتر مواد موجود در 
کتابخانه ها چاپی هســتند و قابلیت اشتعال زایی 
آنها باال ست، توصیه می شود کتابخانه های عمومی 
تا حد امکان به ایســتگاه های آتش نشانی نزدیک 
باشــد . در هر کتابخانه بــا توجه به نوع مراجعان 
آن و نوع و کیفیت خدماتی که قرار اســت در آن 
ارائه شــود، فضای کافی پیش بینی شود. امکانات 
رفاهی )پارکینــگ و ...(: اندازه و فضای کتابخانه 
باید به اندازة کافــی بزرگ بوده و امکانات رفاهی 
الزم مثل سالن مطالعه، سالن استراحت، پارکینگ 
و ... داشته باشد. موارد جهت یابی مکان کتابخانه 
ازجملــه جهت وزش باد، جهت نور خورشــید و 
نمــای هر کاربری حائز اهمیت اســت. منتهی به 
مکان کتابخانه نیز در نظر گرفته شــود تا امکان 
اســتفاده راحت مراجعان فراهم گردد. با توجه به 
بودجه کمی که معمواًل شــهرداری ها و نهادهای 
مربوطــه به کتابخانه ها اختصاص داده می شــود، 
توجه بــه قیمت زمین مورد نظــر، عامل مهمی 
اســت که باید در مکان یابی در نظر گرفته شود. 
شرایط اقلیمی منطقه، جذابیت های طبیعی مکان 
شرایط محیطی و بهداشتی جهت تأمین سالمت 
مراجعان به کتابخانه اهمیت دارد. عوامل اقتصادی 
و اجتماعی، همچون آداب و رسوم ملی، وابستگی 
های قشری و طبقاتی از دیگر عوامل تأثیرگذار در 
تعیین میزان و مکان کاربری های شــهری است. 
در کشــور ما به دلیل ویژگی های مثبت فرهنگ 
ایرانی ـ اسالمی، نمونه های فراوانی از کمک های 
خیرین وجود دارد که زمین رایگان برای ســاخت 
کتابخانه در اختیار قــرار می دهند. این امر باعث 
می شــود به دالیلی، از جمله قیمت باالی زمین و 
بودجة کم کتابخانه ها، از زمین های اهدایی برای 
ساخت کتابخانه استفاده و گاه اصول مکان یابی در 

ساخت نادیده گرفته شود.
 در این پژوهش، برای رتبه بندی معیارهای فرعی 
مؤثر بر مکان یابی کتابخانه های عمومی، با در نظر 
گرفتن شرایط مسئله و مطالعات مشابه و با توجه 
به این که ماهیت داده های جمع آوری شــده فازی 
اســت، روش TOPSIS فازی انتخاب شــد. بر 
اساس این روش، هر مسئله از نوع تصمیم گیریهای 
چند معیاره با m گزینه را که به وسیلة n شاخص 
مــورد ارزیابی قرار گیرد، می تــوان به عنوان یک 
سیستم هندسی شــامل m نقطه در یک فضای 
 TOPSIS بعــدی در نظــر گرفت. تکنیــک n
بر این مفهوم بنا شده اســت که گزینة انتخابی، 

کمترین فاصله را با راه حل ایده آل )بهترین حالت 
ممکن( و در عین حال دورتریــن فاصله را از راه 
حــل ضد ایده آل )بدترین حالت ممکن( داشــته 
باشد. از آنجا که در این پژوهش در ابتدا باید وزن 
معیارهای اصلــی مؤثر بر مکان یابی کتابخانه های 
عمومی را داشــته باشیم، نخســت روش فرایند 
تحلیل شــبکه ای فازی در رتبه بنــدی و تعیین 
درجة اهمیت هــر کدام از معیارهــای اصلی به 
کار گرفته شــد و سپس با به کارگیری وزنهای به 
دســت آمده از این روش، همة معیارهای فرعی با 
شــیوة TOPSIS فازی رتبه بندی گردید.  طبق 
نتایج حاصل از این تحقیق؛ کتابخانه های عمومی، 
یکی از ابزارهای اصلی توسعة فرهنگی در جوامع 
کنونی به شــمار می روند که در توســعه نیروی 
انسانی نقش اساســی بر عهده دارند. بی توجهی 
به مؤلفه هــای مکان یابی کتابخانه های عمومی به 
هنگام ســاخت آنها، تمامی تالش های بعدی در 
زمینة تجهیز مجموعه و ارتقای ســطح خدمات 
در کتابخانه های عمومی را بی ثمر خواهد ساخت. 
بنابراین، در احداث کتابخانه های عمومی همچون 
دیگر کاربری های شهری شــهرداری باید اصول 
و ضوابط و اســتانداردهای مربــوط به مکان یابی 
لحاظ شود. در این پژوهش، پس از بررسی متون 
و پژوهش های مشــابه و مصاحبــه با متخصصان 
معیارهای  برنامه ریــزی شــهری،  و  کتابــداری 
مؤثر بر مکان یابی کتابخانه ها شناســایی شد. به 
منظــور رتبه بندی این معیارهــا، از تکنیک های 
تصمیم گیــری چند معیــاره TOPSIS فازی و 
ANP فازی و مطابق با نظر استادان و متخصصان 
استفاده گردید. در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد 
از میان معیارهای اصلی، معیارهای »سازگاری«، 
»مرکزیت«، »اندازه و فضــای مکان«، »عوامل و 
ویژگیهای بومــی«، »جغرافیای طبیعی منطقه«، 
و »جهت یابــی مکان کتابخانه« به ترتیب اهمیت 
بیشتری دارند. همچنین، از آنجا که هر یک از این 
معیارهای اصلی دارای مؤلفه های فرعی می باشند، 
این مؤلفه ها نیز با اســتفاده از تکنیک یاد شــده 
وزن دهی و رتبه بندی شدند. به طور کلی، از آنجا 
که نتایج به دســت آمده در این تحقیق مطابق با 
دیدگاه متخصصان کتابداری و برنامه ریزی شهری 
است و در تجزیه و تحلیل آن نیز از تکنیک-های 
معتبر اســتفاده شده است، می تواند راه گشای امر 
مکان یابی کتابخانه های عمومی در کشــور باشد 
و در پژوهش مشــابه در این زمینه به کار گرفته 

شوند.

سیاوش سپهوند 

محمد صادق سپه وند 

لزوم نظارت بر 
ساخت و سازهای غيرمجاز

اد  م  ه 3  ن دار  ه شه م ا و ادار در  با  اد ا بال ای د

سرعت عمل در اجرای فعالیت ها در منطقه 3
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