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به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1395/4/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهراب تقی پور آهنگر به 
شماره ملی 2060701163 به سمت بازرس اصلی و رضا عالئی 
به شماره ملی 5579142064 به سمت بازرس علی البدل برای 
یکســال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حســاب سود و زیان 
ســال مالی منتهی به ســال 1394 مورد تصویــب قرار گرفت. 
روزنامــه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
انتخاب گردید. شــرکت مهندسی آماد بهینه ساز به شناسه ملی 
10102251738- شــرکت خدماتی ساتر سبز به شناسه ملی 
10102262391- شرکت گروه طلیعه سبز جهان به شناسه ملی 
10102853650- موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره با 
شناسه ملی 10100467987- شرکت حمل و نقل آزادگان به 
شناسه ملی 10101259330 به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و کنترل 
کیفیت سنجش گستر دانا سهامی خاص

 به شماره ثبت 196566 و شناسه ملی 10102384287

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

ناسالم  تغذیه های  و  ماشینی  زندگی  در 
امروز پیــاده محوری هم بایــد در راس 
برنامه های مهار ترافیــک قرار گیرد و هم 
مزایای آن برای ســامت خانواده یاد آوری 
شود. اگر فرزند ما از سنین کم بیاموزد که 
چطور بین خانه و مدرسه رفت و آمد داشته 
باشد، هم سامت جسمی اش تامین می گردد 
و هم در آینده فردی مسئولیت پذیر در قبال 
زندگیش خواهد بود. برای مثال پدر یا مادر 
می توانند با قدم زدن صبحگاهی شانه به شانه 
کودکشان، او را تا مدرسه همراهی کنند و در 
مسیر باب گفت و گو درباره خیلی مسائل مهم 
تربیتی را با فرزندشان بگشایند؛ یا اگر فرزند 
دانش آموز نوجوانی دارید به او بیاموزید که 
چطور در کمترین زمان با بهره گیری از وسایل 
نقلیه عمومی خودش را به مدرسه برساند. 
این پیاده محوری در سبک زندگی می تواند 
بی شمار مزایای جسمی و روحی و اجتماعی 
و حتی زیست محیطی به همراه داشته باشد.

نگاهی به ترافیک فصل مدرسه در کالنشهرها و راه های مهار آن
گالیا توانگر

* مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه: می توان در ساعات برگزاری کالس های پرورشی و 
مهارت های زندگی، ظرفیت های مترو را در قالب برنامه های آموزشی شاد و مفرح برای دانش آموزان و کودکان 
مطرح کرد تا با این اقدام در آینده شاهد ارتقاء فرهنگ مترو سواری و رفع بسیاری از مشکالت کنونی باشیم.

پیاده روی تا مدرسه  و پشت پا زدن به سنگینی ترافیک 
 بخش پایانی

❖

❖

تنها معدودی از والدین راضی می شوند فرزند 
دلبندشان را پیاده به مدرسه بفرستند. دلیلش 
هم این است که آنها معتقدند رساندن بچه ها تا 
مدرسه یا سوار کردن آنها در تاکسی یا اتوبوس 
ایمنی بیشــتری دارد تا اینکه بچه ها را تنها و 

پیاده به مدرسه بفرستیم.
تحقیقات نشان می دهد که 60 درصد بچه ها 
با اتوبوس های شهری به مدرسه می روند و بقیه 
هم یا از ســرویس مدرسه استفاده می کنند یا 
پدر و مادر آنها را به مدرســه می رســاند. تنها 
ده درصد کودکان قدم زنان یا دوان دوان سوی 
مدرسه می روند. این امر خطر چاقی کودکان و 
بیماری قلبی و دیابت را در آینده آنها افزایش 
می دهــد. هرچند منظورمان این نیســت که 
کودکتان را در کنار بزرگراه تنها رها کنید، اما 
پیشنهاد می کنیم برای تشویق آنها به تحرک و 
فعالیت بدنی، با درنظر گرفتن اصول ایمنی و با 
آموزش قوانین راهنمایی برای عابران آنها را پیاده 
به مدرســه بفرستید. به این دو نکته هم توجه 
کنید: اول اینکه برای این کار بهتر است کودک 

با دوستانش باشد و دوم اینکه کیف سنگینی را 
حمل نکند و اگر از کوله پشتی استفاده می کند 

آن را درست حمل کند.
سامتی جسم و روح

 در پیاده روی تا مدرسه 
فاطمه امیری یک دانش آموز متوسطه اول 
که به همراه دوســتش پیاده به سمت مدرسه 
رهسپاراست، برایمان توضیح می دهد: »فاصله 
مدرسه تا خانه مان تنها دو خیابان است. پارسال 
برای داشتن امنیت همین مسافت را با سرویس 
می رفتم، ولی امسال که بزرگتر شده ام دیگر روی 
پای خودم ایســتاده ام. یک روز من می روم در 
خانه دوستم و یک روز هم او درخانه ما دنبالم 
می آید. در طول مسیر هم درس سخت آن روز 

را مرور کرده و از هم می پرسیم.«
کارشناســان معتقدند پیاده روی به سمت 
مدرسه می تواند از استرس و ضربان قلب و فشار 
خون باال در کودکان جلوگیری کند، این عوامل 
باعث ایجاد بیماری های قلبی و عروقی می شوند. 
تحقیقاتی در این زمینه در دانشگاه ایالتی 
نیویورک در بافلو انجام شــده اســت. در این 
تحقیقات که در مجله پزشــکی و علم ورزش 
به چاپ رســیده است، کودکانی که تا مدرسه 
پیاده می روند در آینده کمتر دچار فشار خون 
می شوند و به هنگام امتحانات کمتر استرس پیدا 
می کنند. محققان به خانواده ها توصیه کرده اند 
تا از فرصت هایی که وجود دارد برای فعال نگه 
داشتن کودکان خود استفاده کنند. البته درباره 
این مسئله باید مواردی مانند سن فرزند، فاصله 

خانه تا مدرسه و مسائل امنیتی لحاظ شود.
خودرو تک سرنشین،آفت هوای پاک 

و دوست تراکم ترافیک!
46 درصد سفرهای درون شهری تهران معادل 
7/7 میلیون ســفر متکی بر وســایط شــخصی 

عبورومرور است؛ یعنی آنچه معموال در رسانه های 
عمومی »خودروهای تک سرنشین« نامیده می شوند.

بر اساس گزارش کیفیت هوای شهر تهران، 
در سال 1395 تهران دارای 17 روز پاک، 260 
روز سالم، 80 روز ناسالم برای گروه های حساس 
جامعه و 9 روز ناســالم برای عموم افراد جامعه 
بوده اســت و در مقایسه با سال 94، 22 روز از 

تعداد روزهای نامطلوب کاسته شده است. 
کاهش آلودگی هوای شــهر تهران نیازمند 
توسعه حمل ونقل عمومی است، متاسفانه این 
مسئله اولویت جدی مدیریت گذشته نبوده به 
همین دلیل شاهد آن هستیم که از تمام خطوط 
ایجاد شده با حداکثر ظرفیت استفاده نمی شود 
به همین دلیل شاهد افزایش تردد خودروهای 

شخصی در چند سال گذشته بودیم.
لیال سعادت زاده یک شهروند تهرانی با گالیه 
می گوید:»به نظر من از میان همه مواردی که 
بــه ترافیک و آلودگی هوا دامن می زند، معضل 
استفاده از خودرو شخصی از همه قابل لمس تر 
بوده و اتفاقا از همه موارد هم اهمیتش در باور 
شــهروندان کمتر اســت. آن قدر که اگر روزی 
مدارس به دلیل آلودگی هوا تعطیل اعالم شوند، 
والدین باز هم بی اعتنا به اهمیت موضوع، خودرو 
خود را به بهانه خرید همراه فرزندشان به خیابان 

می آورند!«
یک کارشــناس مدیریت شهری می گوید: 
»اســتفاده از حمل ونقل عمومــی در کاهش 
آلودگی هــوا و ترافیک در کالنشــهری چون 

تهران اهمیت زیادی دارد. امروزه در کشورهای 
پیشــرفته دنیا، توســعه و گســترش وسایل 
حمل ونقل عمومی نظیر مترو، اتوبوس های ویژه 
و پرسرعت و... به حدی است که شهروندان آن 
کشورها تمام رفت و آمدهای روزانه و کارهای 
روزمــره خود را فقط با اســتفاده از آنها پیش 
می برند و به ندرت از خودروهای شخصی خود 
استفاده می کنند؛ در کالنشهر تهران نیز علیرغم 
توسعه چشــمگیر سیستم حمل ونقل عمومی 
شهری، متاسفانه شاهد استفاده لجام گسیخته 
شهروندان از خودروهای شخصی خود هستیم و 
تنها راه کاهش این حجم ترافیک فرهنگ سازی 
و ترغیب شــهروندان به استفاده از دوچرخه یا 

سیستم حمل ونقل عمومی شهر است.«

ایستگاه های مترو نزدیک مدرسه را 
به دانش آموزان معرفی کنیم

بایــد همزمان با زنگ مدرســه نمایندگان 
فرهنگی مترو در مدارس حضور داشته باشند 
و اطالعــات الزم درخصــوص نزدیک تریــن 
ایستگاه های مترو و نحوه تردد با این ناوگان ایمن 
را در اختیار دانش آموزان قرار دهند. دانش آموزان 
باید بهتراز والدین خود با ظرفیت های مترو آشنا 
شوند؛ چرا که سرمایه های اصلی جامعه هستند.

محمد احمدی بافنده مدیرعامل شــرکت 
بهره برداری مترو تهران و حومه با  اشاره به اینکه 
در برخی از کشورهای پیشرفته جهان عده ای 
از جوانان گواهینامه رانندگی هم نمی گیرند و 
حتی با داشتن توان مالی برای خرید خودرو تنها 

برای حفظ محیط زیست ازحمل ونقل عمومی 
استفاده می کنند، می گوید: »ترافیک در تهران 
تبدیل به یک معضل شده است و وظیفه همه 
ماست که تالش کنیم تا افراد برای استفاده از 
حمل ونقل عمومی اشتیاق داشته باشند. می توان 
در ســاعات برگزاری کالس های پرورشــی و 
مهارت هــای زندگی، ظرفیت هــای مترو را در 
قالب برنامه های آموزشــی شــاد و مفرح برای 
دانش آموزان و کودکان مطرح کرد تا با این اقدام 
در آینده شاهد ارتقا فرهنگ مترو سواری و رفع 

بسیاری از مشکالت کنونی باشیم.«
مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری مترو تهران 
ادامه می دهد: »برای ایجاد فرهنگ مترو ســواری 
همچنین می توانیم طرح تهران گردی دانش آموزان 

با مترو را در روزهای خاص اجرا کنیم.«
وی با تاکید بر اینکه برای نهادینه کردن یک 
فرهنگ باید از دوران کودکی آموزش را شــروع 
کرد، در تکمیل صحبت هایش می گوید: »آموزش 
شهروندی از ارکان اساسی زندگی اجتماعی عصر 
حاضر اســت و در قالب این آموزش ها می توان 
کودکان را با ظرفیت های مترو آشنا کرد تا ترغیب 
شوند که در زندگی خود از این حمل ونقل پاک، 

ایمن و سریع استفاده کنند.«
ضرورت استفاده از

 حمل ونقل عمومی 
ترافیــک را می توان در شــهرهای دارای 
ترافیــک، به یک بیماری تشــبیه کــرد که با 
مسکن های موقت درمان نشده و نیاز به جراحی 

اساسی دارد.
راهکارهایی نظیر گســترش و بهبود شبکه 
معابر، اجرای طرح های محدودیت زا و... برای حل 
ترافیک کالن شهرها به ظاهر مفید و ضروری به 
نظر می رسند؛ اما مانند داروهای مسکن موقتی 
عمل می کنند و زمــان وقوع بحران در برخی 

معابر را اندکی به تاخیر می اندازند.
 در حقیقت ترافیک کالن شهرها فقط با یک 
جراحی اساسی قابل حل است که مهم ترین و 
سهل الوصول ترین رکن آن »تقویت و گسترش 
حمل ونقــل عمومی« و مواردی نظیر »خطوط 

ویژه خودروهای چندسرنشین« است.
فقــط در یک صورت توســعه معابر، اقدام 
شایســته ترافیکی محسوب می شــود که آن 
شــهر طرح جامع ترافیــک خــود را بر پایه 
حمل ونقل عمومی، اولویت دهی به خودروهای 
چندسرنشــین، طرح جامع پارکینگ به لحاظ 
سخت افزاری و نرم افزاری، طرح جامع پیشگیری 
از تخلفات، توســعه سیستم های غیرموتوری و 

طرح هایی از این دست تهیه کرده باشد و دقیقاً 
بداند که چه می کند؟ با در نظر گرفتن اولویت 
حمل ونقل عمومی و سایر موارد مشابه حتی اگر 
معبری را هم توســعه می دهیم، در درجه اول 
به دنبال افزایش ظرفیت یا ســرعت یا کیفیت 
سرویس دهی حمل ونقل عمومی یا ایجاد فرصت 
برای گسترش سیستم های غیرموتوری در آن 

هستیم.
حمل ونقل یکی از مهم ترین زیر ساخت های 
جوامع امروزی به شمار می آید که به منظور رفع 
نیازهای اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده است. 
الگوی توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی یکی 
از الگوهای توسعه شهری است که بر محوریت 

حمل ونقل عمومی استوار است.

مزیت های اقتصادی
 حمل ونقل عمومی

کارشناســان معتقدند اســتفاده از وسایل 
حمل ونقــل عمومی خصوصا در کالنشــهرها، 
عالوه بر مزیت های کاهــش بار ترافیکی، چند 

مزیت اقتصادی مهم نیز دارد:
روزمــره،  هزینه هــای  در  صرفه جویــی 
صرفه جویی در زمــان، کمک به حفظ محیط 
زیست وکاهش آلودگی هوا و در نتیجه کمک 
به سالمتی همه افراد جامعه از مزایای استفاده 

از حمل ونقل عمومی محسوب می شوند.
قطعا استفاده از حمل ونقل عمومی به اقتصاد 
خانواده کمک می کند چون سفر کردن در سطح 
شهر با استفاده از این وسایل به جای خودروی 
شخصی ارزان تر خواهد بود. سوخت نیز یکی از 
هزینه های مهم در زندگی است، پس با استفاده 
از وسایل حمل ونقل عمومی می توان در مصرف 

سوخت و هزینه های آن صرفه جویی کرد. 
بــه طبع زمان نیز از ارزش باالیی برخوردار 

بوده و همانند هزینه ها در زندگی اهمیت دارد 
که با استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی سرعت 
رفت و آمد مســافران بیشــتر از سفر با خودرو 
شــخصی با وجود حجم باالی ترافیک است. با 
صرفه جویی در زمان، می توان وقت بیشتری را 

صرف امور مهم کاری و زندگی شخصی کرد.
عالوه بــر مزیت های اقتصادی، اســتفاده از 
حمل ونقــل عمومی می تواند مزایایی هم برای 
سالمتی جامعه داشته باشد.  انسان بدون داشتن 
محیط زیستی امن و سالم، قادر نخواهد بود به 
زندگی طبیعی خود ادامه دهد و وظیفه  ساکنان 
شهر حفظ و نگهداری آن است. بنابر این می توان 
با اســتفاده حداکثری از حمل ونقل عمومی به 
کاهش آلودگی های زیســت محیطی که در اثر 

عوامل مختلفی به وجود می آید، کمک کرد.
یک کارشناس برنامه ریزی شهری در این باره 
معتقد است: »عمال نیمی از بار سفرهای شهری بر 
دوش مثلث اتوبوسرانی، تاکسیرانی و مترو است و 
افزایش ظرفیت و ظرافت در هدایت این مثلث، 

در مدیریت ترافیک تهران بسیار مؤثر است.«

موسسه ولیعصر)عج( وابســته به قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا)ص( درنظــر دارد تهیه و حمل کلیه مصالح، 
ابزار، ماشــین آالت و اجرای کلیــه عملیات احداث 
تونل 800 متری و عملیات الینینگ تونل 200 متری 
پروژه راه اصلی ایذه- کارون 3 از طریق مناقصه عمومی 
یک مرحله ای به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید. متقاضیان 
می توانند برای دریافت اســناد مناقصــه از تاریخ 96/7/22 الی 
96/7/27 به امور قراردادهای موسسه ولیعصر)عج( مراجعه نمایند.
- آدرس: اهواز- کیانپارس- فاز 1- خیابان 17 غربی- پالک 18

- شماره تماس: 9-33381007-061 - امور قراردادها
- حداکثر زمان تحویل پیشــنهادها 96/8/4 می باشــد. ضمنًا 
نیــازی به حضور نماینــده پیمانکار در روز بازگشــایی پاکات 

نمی باشد.
- قیمت خرید اسناد 500/000 ریال می باشد که می بایست به 
شماره حساب 2161712205003 و به نام تنخواه گردان واحد 

اجرایی موسسه ولیعصر)عج( نزد بانک کشاورزی واریز گردد.
- هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان مناقصه


