
سفروگردشگری
Tue. 15 Dec 2015 - 1437 سه شنبه - 24آذر 1394 - 3 ربیع االول

 سـال د وم- 16صفحه -  ضمیمه رایگان شماره 394

w w w . f o r s a t n e t . i r

5

گنبدی سنگی در منتهی الیه شرقی کرمان
دانشگاه  مدیریت جهانگردی  گروه 
عالمـه طباطبایی در نظـر دارد به 
مناسبت بزرگداشت هفتۀ پژوهش، 

سـمیناری با عنوان  »توسـعه پایدار گردشگری در مناطق 
تحت حفاظت« در روز سـه شـنبه 24 آذرماه 1394 برگزار 
کند. سـمینار در قالب یک نشست تخصصی و یک کارگاه 
آموزشـی برگزار خواهد شد و پروفسور رالف باکلی، رئیس 
مرکز بین المللی تحقیقات اکوتوریسـم دانشـگاه گریفیت 

استرالیا به همراه جمعی از استادان داخلی به بحث و 
تبادل نظر و انتقال تجارب...

پیش از اینکه سفرتان را آغاز کنید 
از سپردن خانه به دوست و آشنا تا 
محکم کـردن چفت و بسـت خانه 
مقدماتی بـرای امنیت خانه تان که 

قرار اسـت مدتی خالـی بماند فراهم می کنیـد. در غیر این 
صورت ممکن اسـت شـما هم تجربه تلخ افـرادی که خانه 
شان به سرقت رفته را تکرار کنید و از این به بعد انگیزه ای 

برای رفتن به سفر نداشته باشید. برای اینکه بتوانید 
خانه تان را از خطر سرقت در امان نگه دارید...

سمینار »توسعه پایدار 
گردشگری در مناطق تحت 

حفاظت« برگزار می شود

امنیت خانه
قبل از سفر
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گ��روه مدیری��ت جهانگردی دانش��گاه عالمه طباطبای��ی در نظر دارد به 
مناس��بت بزرگداش��ت هفتۀ پژوهش، س��میناری با عنوان  »توسعه پایدار 
گردش��گری در مناطق تحت حفاظت« در روز سه شنبه 24 آذرماه 1394 

برگزار کند. 
س��مینار در قالب یک نشس��ت تخصصی و یک کارگاه آموزش��ی برگزار 
خواهد ش��د و پروفس��ور رالف باکلی، رئی��س مرکز بین الملل��ی تحقیقات 
اکوتوریس��م دانشگاه گریفیت اس��ترالیا به همراه جمعی از استادان داخلی 
ب��ه بحث و تب��ادل نظر و انتقال تجارب در زمینه توس��عۀ گردش��گری در 

پارک های ملی و مناطق حفاظت شده خواهند پرداخت. 
دکت��ر محمود ضیایی، دبیر علمی س��مینار در مورد ل��زوم برگزاری این 
رویداد می گوید: تنوع زیستی با سرعتی باور نکردنی در سطح جهان و ایران 

در حال کاهش اس��ت. این در حالی اس��ت که حفظ و ارتقاء تنوع، اس��اس 
پایداری سیستم های اجتماعی – اکوژیکی است. حفظ تنوع زیستی در سه 

س��طح صورت می گیرد که حفظ و ارتقاء تنوع زیستی در سطح اکوسیستم 
مهم ترین آن است. کاهش تنوع زیستی به دلیل مداخالت گسترده انسانی 

در این اکوسیستم ها صورت می گیرد که گردشگری یکی از آنها است. 
اکوسیس��تم ها یا زیس��تگاه های طبیعی همیش��ه از جذابیت باالیی برای 
گردش��گران برخوردار بوده و هستند. به همین دلیل مناطق تحت حفاظت 
یکی از مقصدهای مهم اکوتوریستی به شمار می آیند. توسعه گردشگری در 
مناط��ق تحت حفاظت به دلیل اثرات مثبت و منفی بالقوه ای که می توانند 
در این مناطق داش��ته باشند همیش��ه ازموضوعات بحث برانگیز در محافل 
دانشگاهی بوده است. همچنین یافتن راهی برای حل تعارض میان توسعه 
و حفاظت در این مناطق، یکی از چالش های مهم مدیریتی در مناطق تحت 

حفاظت به شمار می آید. 

در کاوش قلعه ش��ماره 2 دیوار بزرگ گرگان، بقایای 
سربازخانه دوره ساس��انی به شکل مربع - مستطیل با 

ابعاد بیش از 1۶ مترمربع کشف شد. 
جبرئی��ل نوکنده، سرپرس��ت هیأت باستان شناس��ی 
دی��وار بزرگ گ��رگان گفت: در هفتمی��ن فصل کاوش 
تمرک��ز روی قلعه ش��ماره 2 دیوار با هدف شناس��ایی 
س��اختار معماری پ��ادگان بود، پس از بررس��ی دقیق 

باستان شناس��ی در نقشه ژئوفیزیک آنومالی ها نشانی از 
اتاق ها و برج ها دیده شد که مصالح این بنا از خشت به 
ابعاد 4۰ در 4۰ به ضخامت 1۰ س��انتیمتر با مالت گل 
و ارتف��اع دیوار در وضع موجود کمتر از ۶۰ س��انتیمتر 
اس��ت. مدیر موزه ملی ایران افزود: آش��پزخانه در کنار 
اتاق خواب شناس��ایی شد که در آن بیش از 1۰ خمره 
ب��زرگ ذخیره آذوقه با درپوش و به ارتفاع بیش از یک 

متر کشف شد. 
ای��ن باستان ش��ناس با اش��اره ب��ه نمونه ب��رداری از 
محتویات درون خمره ها افزود: با مطالعات آزمایشگاهی 
می توان تشخیص داد که چه موادی در خمره نگهداری 
می شده است که البته مشابه چنین خمره هایی از نظر 
شکل پیشتر در  »ترنگ تپه« گرگان کشف شده بود. 

وی ادام��ه داد: طول دیوار بزرگ گ��رگان نزدیک به 

2۰۰ کیلومتر اس��ت که به احتمال زیاد دارای 4۰ قلعه 
بوده است. همچنین، این قلعه ها محل استقرار نظامیان 

لشکر ساسانی بوده است. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی پژوهش��گاه س��ازمان 
میراث فرهنگ��ی و گردش��گری مج��وز هفتمین فصل 
کاوش دی��وار بزرگ گرگان توس��ط رئیس پژوهش��گاه 

میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است. 

سمینار »توسعه پایدار گردشگری در مناطق تحت حفاظت« برگزار می شود

کشف سربازخانه دوره ساسانی در گرگان

برگزاری نمایشگاهی از زیورآالت متفاوت در سازمان میراث فرهنگی
مجموعه ای از زیورآالت س��نتی و دست س��اخته راضیه حبیبی در قالب 
نمایشگاهی پنج روزه در محل ساختمان شماره یک سازمان میراث فرهنگی 
صنایع دس��تی و گردش��گری به نمای��ش درآمد. معاونت صنایع دس��تی و 
هنرهای سنتی در راستای برنامه های ترویجی خود نمایشگاهی از زیورآالت 
س��نتی را برگ��زار کرده اس��ت و در آن مجموعه ای از آث��ار زیبا که با روش 

میناکاری روی شیشه ساخته شده است. در این نمایشگاه آثار راضیه حبیبی 
هنرمند جوان کشورمان به روش میناکاری روی شیشه ساخته شده اند که از 
نظر فرم و تزیینات آنها بسیار مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته اند. آثاری 
که از نظر تزیینات و رنگ دارای تنوع قابل توجهی هس��تند. گفتنی اس��ت 
که خانم راضیه حبیبی دارای تحصیالت کارشناسی صنایع دستی است که 

در س��ال 1393 موفق به دریافت نش��ان ملی مرغوبیت برای این زیورآالت 
ابداعی خود شده اند. نمایشگاه این بانوی هنرمند به همت اداره کل توسعه و 
ترویج معاونت صنایع دستی و در راستای معرفی و ترویج هنرمندان صنایع 
دس��تی و ظرفیت های رشته های مختلف این حوزه است. این نمایشگاه روز 
شنبه 14 آذرماه 1394 آغاز  شد و تا روز چهارشنبه 18 آذرماه ادامه داشت. 
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 گنبد جبلیه در نزدیکی دو قبرس��تان صاحب الزمان 
و سیدحس��ین، گنبد بزرگ و عجیبی از س��نگ و گچ 
بنا شده که دس��ت تطاول روزگار در تخریب آن کوتاه 

آمده  است.
 این گنبد هشت ضلعی که به گنبد گبری نیز شهرت 

دارد، تماما از سنگ است. 

موقعیت جغرافیایی
اس��تان کرمان در جنوب ش��رق ایران واقع اس��ت و 
یکی از مرتفع ترین اس��تان های کشور در ناحیه کویری 
و کم آب ایران اس��ت. این ش��هر در ع��رض جغرافیایی 
2۵ درج��ه و ۵۵ دقیق��ه تا 32 درجه ش��مالی و طول 
جغرافیای��ی ۵3 درجه و 2۶ دقیق��ه تا ۵9 درجه و 29 

دقیقه شرقی واقع شده است. 
ش��هر کرمان به عنوان شهری تاریخی و زیبا در مرکز 
این اس��تان است که شامل بناهای تاریخی بسیاری در 
گوشه گوشه این شهر بوده که از اصالت و ارزش هنری 
و معماری زیادی برخوردار است. این بنا در شرق کرمان 
و در انتهای خیابان زریس��ف یکی از خیابان های بافت 

تاریخی کرمان واقع ش��ده است. یکی از آثار تاریخی و 
دیدنی کرمان، گنبد جبلیه است که در دامنه کوه های 

مسجد صاحب الزمان این شهر قرار دارد. 

تاریخچه بنا
از تاریخ بنا و دالیل س��اخت ای��ن گنبد مطلبی ذکر 

گنبدی سنگی در منتهی الیه شرقی کرمان
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نشده اس��ت. ایرانیان معتقد هستند که این مکان 
آتش��کده یا مقبره یکی از زرتشتیان بوده و برخی 
نی��ز اعتقاد دارند که مزار س��یدمحمد تباش��یری 
اس��ت. ولی این مطل��ب اخی��ر را در بعضی نقاط 
تکذیب می کنند. پژوهشگران اروپایی نظیر هیلن 
بران��د این گنبد را متعلق به س��لجوقیان می دانند 
ولی این موضوع چندان درس��ت به نظر نمی رسد 
چراکه »جبلی« تحریف شده کلمه »گبری« است 
و طبق قواعد اش��تقاق های فارسی »گ« به »ج« 
بدل شده  است. از این رو قدمت این گنبد را از این 
کلمه ک��ه آن را گنبد »گبر« نیز گفته اند می توان 
حدس زد که ش��اید مربوط به پیش از اسالم باشد 
و از بناهای زرتش��تی و گبری است، گرچه سبک 
آن با سبک آتشکده ها تطابق ندارد. برخی احتمال 
داده ان��د که بنای مذک��ور مربوط ب��ه اواخر دوره 
ساسانی باشد که اوایل اسالم تعمیر و مرمت شده 
 اس��ت یا اینکه در اوایل اس��الم با الهام از معماری 
ساس��انی بنا شده اس��ت. این بنا در دوره هایی )از 
جمله دوره س��لجوقی به دستور محمد بن الیاس( 

تعمیر شده است. 
عکس��ی وج��ود دارد که توس��ط کنس��ولگری 
انگلیس از گنبد جبلیه در 11۰ سال پیش گرفته 
شده و نشان می دهد که گنبد جبلیه در کنار یک 
تپه احداث شده و شاید یکی از دالیل سالم ماندن 

این گنبد از انواع سیل ها همین بوده است. 

مطالعات معماری بنا
در منتهی الی��ه ش��رقی کرم��ان در نزدیکی دو 
قبرس��تان صاحب الزم��ان و سیدحس��ین کرمان، 
گنبد بزرگ و عجیبی از س��نگ و گچ بنا شده که 
دس��ت تطاول روزگار در تخری��ب آن کوتاه آمده 
 است. این گنبد هش��ت ضلعی که به گنبد گبری 
نیز ش��هرت دارد، تماما از سنگ است و عرض پی 
آن نیز در پایه به سه متر می رسد. در هشت طرف 
آن هشت در به عرض دو متر قرار گرفته که اخیرا 

برای مستحکم کردن بنا و جلوگیری از تخریب آن 
درگاه ها را با س��نگ مس��دود کرده اند و فقط یکی 
را باز گذاش��ته اند. سقف گنبد از آجر ساخته شده 
و داخل آن به ظاه��ر دارای تزیینات گچبری بوده 
که قسمت باالی آن ریخته و قسمت پایین بنا اگر 
تزییناتی هم داش��ته از بین رفته است. مصالح به 
کار رفته در دیوارها، س��نگ الش��ه با مالت گچ از 

بیرون و آهک از داخل است. 

به روایت دیگران
سرپرس��ی س��ایکس در کتاب هش��ت سال در 
ایران می نویس��د: »از قبرس��تان که رد می شوید، 
یک ساختمان هش��ت ضلعی سنگی خواهید دید 
که گنبدی به ش��کل دو هالل ب��ر آن قرار گرفته 
و قط��ر داخ��ل آن 18 فوت )۵.۵ مت��ر( و هر یال 
آن نی��ز 18 فوت )۵.۵ متر( و پوش��ش آن آجری 
و منتهی الی��ه آن دایره اس��ت. این محل را جبلیه 
می نامند و تنها س��اختمان س��نگی کرمان همین 
گنبد جبلیه  است.« آنچه از ظاهر این بنا مشخص 
است این است که سقف گنبد را از آجر ساخته اند 
و داخل گنبد به ظاهر دارای تزیینات گچبری بوده 
که قسمت باالی آن ریخته و قسمت پایین بنا اگر 
تزییناتی هم داشته از بین رفته است. مصالح به کار 
رفته در دیوارها سنگ الشه با مالت گچ از بیرون و 

آهک از داخل است.«

گنبد کتیبه ها
گفته می ش��ود در ساخت این گنبد به جای آب 
از شیر شتر اس��تفاده شده  که مورخان و معماران 
دلیل اس��تحکام این بنا را همین امر می دانند ولی 
صحت این مطلب دقیقا به اثبات نرس��یده  اس��ت. 
مس��احت وس��یعی از محیط این بن��ا درختکاری 
شده و نوعی جنگل مصنوعی را پدید آورده است. 
پوش��ش درختان کاشته شده، درختان سرو و کاج 
است و جنگلی با نام جنگل قائم را تشکیل داده اند 
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که از تفرجگاه های کرمان است. گنبد جبلیه در سال 131۶ توسط وزارت 
فرهنگ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و در سال 1383 پس از مرمت 

به گنجینه جبلیه )کتیبه های تاریخی( تبدیل شد. 
از کتیبه ه��ای موج��ود در ای��ن گنجینه می توان به کتیبه مس��جد آبدر 
اشکان را بر بافت اشاره کرد. از کتیبه های موجود در این گنجینه می توان 
به کتیبه مسجد آبدر اشکان رابر بافت اشاره کرد. این کتیبه مربوط به بنای 
مسجدی متعلق به س��ال 42۵هجری قمری است که به دستور عبداهلل بن 
یوسف در دوران آل بویه در تپه موسوم به خمروتی در مزرعه آبدر ساخته 
ش��ده و به س��نگ عصین )رعدو برق( گردون آبدر ش��هرت داشت و اهالی 
اعتق��اد خاص��ی به آن دارند. ای��ن کتیبه یک��ی از قدیمی ترین کتیبه های 
موج��ود در این گنجینه اس��ت که مربوط به بنای یادبود یک مس��جد در 
ارتفاعات ش��مال ش��هر رابر آبادی آبدر اشکان )اشکون( واقع در شهرستان 

بافق است. 

قدمت سنگ قبرها
کوچک ترین س��نگ قبر کشف شده در استان کرمان نیز در این گنجینه 
نگهداری می شود. این سنگ با ابعاد22×2۶  در میان سنگ قبرهای موجود 
در گنجین��ه جبلیه، س��نگ قبر میرزاآقاخان، پس��ر می��رزا احمدعلی خان 
وزیری نویسنده تاریخ کرمان نیز به چشم می خورد. به گفته دکتر باستانی 
پاریزی مورخ معاصر کرمانی، وی در امر تالیف کتاب تاریخ کرمان با پدرش 
همکاری داش��ته  اس��ت. متن س��نگ قبر وی به این مضمون است: وفات 
مرحوم مغفور آقای میرزا آقاخان خلف مرحوم میرزا احمدعلی خان وزیری 

طاب ثراه به تاریخ سنه131۷ شهر شوال. 
در بین وقف نامه های س��نگی موج��ود در گنجینه جبلی��ه، کتیبه وقف 
آتش��کده روس��تای قناتغستان نیز جالب توجه اس��ت. این وقف نامه بعد از 
تخریب آتشکده، توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی استان کرمان 
به این س��ازمان منتقل ش��د و هم اکنون در این گنجینه نگهداری می شود. 

این وقف نامه مربوط به سال1282 هجری قمری است. 
اگرچه تاریخ دقیقی از این بنا در دس��ت نیس��ت، ولی بی ش��ک یکی از 
بی بدیل ترین بناهای شهر کرمان است چراکه در طول تاریخ معماری ایران، 
بسیاری از بناها ساخته شده اند که معمار بنا هرگز نام و نشانی را از خود به 
جا نگذاش��ته و بار تجربی دانش خود را به شاگردانش بی هیچ چشمداشتی 
منتقل کرده است. این بنا نیز همچون بسیاری دیگر برای استفاده آدمیان 

در طول تاریخ ساخته شده و به یادگار باقی مانده است. 
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پیش از اینکه سفرتان را آغاز کنید از سپردن 
خانه به دوس��ت و آشنا تا محکم کردن چفت و 
بس��ت خانه مقدماتی برای امنیت خانه تان که 
قرار اس��ت مدتی خالی بمان��د فراهم می کنید. 
در غیر این صورت ممکن اس��ت شما هم تجربه 
تل��خ افرادی که خانه ش��ان به س��رقت رفته را 
تکرار کنید و از این به بعد انگیزه ای برای رفتن 
به س��فر نداشته باشید. برای اینکه بتوانید خانه 
تان را از خطر س��رقت در ام��ان نگه دارید باید 
نکاتی کوچک اما ضروری را قبل از سفر رعایت 
کنید. مواردی بس��یار ساده و پیش پا افتاده که 
می تواند چراغ سبزی برای سارقان محلی باشد. 
راهنمای زیر هم می تواند به شما در این زمینه 

کمک کند. 
1(  اگ��ر در خان��ه گاوصن��دوق نداری��د و 
نمی توانی��د وس��ایل ب��ا ارزش تان را به کس��ی 
بس��پارید، آنه��ا را به ج��ای اینکه در کش��وی 
اتاق خواب تان پنهان کنید، در کش��وهای اتاق 
کودک ت��ان ق��رار دهید. تجربه نش��ان می دهد 
س��ارقانی که فرصت کمی برای جست وجو در 
خانه دارند بیشتر اتاق های بزرگ را برای یافتن 
اشیای با ارزش به هم می ریزند و کاری به اتاق 

بچه ها ندارند. 
2( ماموران تبلیغاتی بس��یاری از ش��رکت ها، 
رستوران ها و آموزشگاه ها، تراکت های تبلیغاتی 
را از الی در خانه به داخل می اندازند. نکته قابل 
ذکر این که وقتی ش��ما مدتی در خانه نیستید، 
این کاغذها همانجا باقی می مانند و به س��ارقان 
ای��ن عالم��ت را می دهند که خانه ش��ما خالی 
اس��ت. بنابراین قبل از رفتن به س��فر از یکی از 
همسایگان مورد اعتمادتان بخواهید که هر روز 

این کاغذها را از الی دربردارد. 
3(  اگر می خواهید با ماشین خودتان به سفر 
بروید، بهتر اس��ت که وسایل را داخل پارکینگ 

به ماش��ین منتقل کنید یا اینک��ه صبح خیلی 
زود، به س��رعت چمدان ها را داخل ماشین قرار 
دهید و حرک��ت کنید. طوالنی ش��دن جریان 
انتق��ال چمدان ها به ماش��ین و در معرض دید 
ق��رار دادن چمدان ه��ا برای دقایق��ی طوالنی، 
چراغ سبز خالی بودن خانه شما را برای سارقان 

روشن می کند. 
4(  در بس��یاری از خانه ه��ا، ات��اق نش��یمن 
پنجره ای رو به سوی خیابان دارد یا اینکه دیوار 
راهرو آپارتمان با دیوار اتاق نش��یمن مش��ترک 
اس��ت. اگر تلفن خانه ش��ما در کنار این پنجره 
ق��رار دارد، قبل از س��فر، صدای زنگ آن را کم 
یا قطع کنید. بلند بودن صدای زنگ و بی پاسخ 
ماندن تلفن برای چند روز متوالی، سارقان را از 

نبودن شما در خانه مطلع می کند. 
۵(  قفل ه��ا و کلیدها، رم��ز ورود غریبه ها به 
خانه ش��ما هس��تند. اگر قصد تعویض کلیدها 
و قفل ه��ای خانه ت��ان را دارید، به کلیدس��ازی 
مراجع��ه کنی��د که مورد اعتماد ش��ما باش��د. 
عالوه بر آن در زمان س��فر ب��رای آب دادن به 
گلدان ه��ا و مراقب��ت از خانه از س��پردن کلید 
خانه به همس��ایه هایی که به ط��ور کامل با آنها 
آشنایی ندارید خودداری کنید چرا که بسیاری 
از سرقت های مربوط به خانه ها توسط شخصی 

انجام می شود که کلید منزل شما را دارد. 
۶(  اگر به طور دائم بس��ته های پستی دریافت 
می کنید، برای مثال اش��تراک برخی روزنامه ها 
ی��ا مجله ها را دارید و این کاالها با پس��ت برای 
شما ارسال می ش��ود، بهترین کار این است که 
روی در ورودی خانه ت��ان، محفظ��ه مخصوص 
نامه ها و مرس��والت کاغذی نصب کنید. به این 
ترتیب زمانی که ش��ما در س��فر هستید، پشت 
در خانه تان انباشته از روزنامه و مجله نمی شود 

و کسی از نبود شما در خانه مطلع نمی شود. 

امنیت خانه
قبل از سفر
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اقدامات قوه قضاییه در حوزه آموزش 
حقوق بشر و حقوق شهروندی تشریح شد
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مديرعامل شـركت گاز اسـتان اردبیل 
تاكیـد كرد كـه بـه منظـور مقابله با 
شـرايط احتمالـی بحرانـی و اصـاح 
الگـوی مصـرف گاز ضـروری اسـت 
سیسـتم گرمايشـی تمامـی مراكـز 

آموزشی و اداری اين استان دوگانه سوز شوند. فیروز خدايي 
در جلسـه مديريـت بحـران و پدافند غیرعامل شهرسـتان 
پارس آباد اضافه كرد: در حال حاضر مدارس، ادارات و مراكز 
دولتی عمده ترين مصرف كنندگان گازطبیعی در سطح كشور 
و اين اسـتان هسـتند. وی با اشاره به سهم مصرف خانگی به 
عنوان اولین و بیشـترين مصـرف كننـده گاز تاكید كرد كه 
ايـن بخش در حال حاضر بیـش از 65 درصد انرژی را مصرف 
می كنند. مديرعامل شـركت گاز اسـتان اردبیل بیشـترين 
سـهم مصرف گاز اسـتان را در اين بخش عنـوان كرد و ابراز 
امیدواری كرد كه با فرهنگ سـازی و مديريت صحیح، شاهد 
كاهـش مصرف بخـش خانگی و اختصاص سـهم آن به بخش 
تولید و اشتغالزايی باشیم. وی با اشاره به آمادگی اين شركت 
جهت تامین گاز طبیعی استان در ماه های سرد سال، به نقش 

تربیتی و فرهنگ سـازی رسانه ملی اشاره كرد و يادآور 
شد: تاش می شود با تداوم برنامه های آموزشی بويژه...

كان شهر اصفهان به عنوان اولین شهر 
كشور به شبکه شهرهای خاق جهان 
پیوسـت. بـه گـزارش خبرنـگار ما از 
اصفهان، شهردار اصفهان ضمن اعام 

اين خبر، اظهار داشـت: شـبکه جهانی 
شـهرهای خاق، معتبرترين شـبکه جهانی است كه از سوی 
يونسـکو تشکیل شـده اسـت و اصفهان به عنوان نخستین 
عضو اين شبکه در كشور در عرصه »صنايع دستی و هنرهای 
مردمی« اسـت كه ديروز به طور رسمی به عضويت اين شبکه 
درآمد. مهدی جمالی نژاد افزود: يونسـکو از میان شـهرهای 
جهان، به سراغ شهرهايی می رود كه دارای پتانسیل بااليی در 
عرصه فرهنگی است و می توانند از اين پتانسیل در راه توسعه 
پايدار شهر استفاده كنند. به همین جهت، اصفهان به عضويت 
رسـمی اين شـبکه درآمد. وی با اشـاره به اينکه اصفهان در 
دوره جديد مديريت شـهری، به دنبال تغییر نگاه به شـهر از 
رويکردی كالبدی به نگاهی خاق است، اضافه كرد: همان گونه 

كه در بیانه يونسکو آمده است، خاقیت به عنوان موتور 
محرک توسعه پايدار شهری به همراه مشاركت ..

سيستم گرمايشی مراکز 
آموزشی و اداری اردبيل دوگانه 

سوز شوند

اصفهان از سوی يونسکو 
به جمع شهرهای خالق جهان 

پيوست

ضمیمه
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اقدامات قوه قضاييه در حوزه آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندى تشريح شد

ضميمه

ــر قوه قضاييه گفت:  ــتاد حقوق بش ــاون امور بين الملل و همكارى هاى بين المللى قضايى س مع
ــهروندى به قضات، مسئوالن ذى ربط و  ــتاد حقوق بشر درمورد آموزش حقوق بشر و حقوق ش س

دانشجويان، نشست ها و دوره هاى مؤثر و مفيدى برگزار كرده است. 
ــتاد حقوق بشر، كاظم غريب آبادى يكى از رسالت  هاى ستاد  ــانى س به گزارش پايگاه اطالع رس
ــت و افزود: در اين خصوص با  ــر دانس ــازى و آموزش در حوزه حقوق بش ــر را هنجارس حقوق بش
ــانى قوه قضاييه، اقدامات متعددى تاكنون برنامه ريزى و اجرا  ــاعدت معاونت توسعه منابع انس مس

شده و برخى آنها نيز در حال اجرا است. 
ــرى به قضات، كارآموزان  وى ادامه داد: يكى از اين اقدامات، آموزش دوره هاى جديد حقوق بش

قضايى و دانشجويان دانشگاه هاى مختلف كشور است. 
ــاره به تفاهم نامه موجود بين ستاد حقوق بشر و معاونت توسعه منابع انسانى  غريب آبادى با اش
ــر در نظام حقوقى ايران، مبانى  ــر در نظام قضايى، حقوق بش قوه قضاييه افزود: كاربرد حقوق بش
حقوق بشر اسالمى، حقوق بشر در جهان معاصر و آثار تصميمات قضايى در حوزه حقوق بشر در 

قالب دوره هاى آموزشى متمركز به قضات و كارآموزان قضايى در تهران و استانها ارائه مى شود. 
وى ادامه داد: برگزارى دوره هاى آموزشى كوتاه مدت حقوق بشرى براى دانشجويان كه تاكنون 
دو دور آن در دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه علوم قضايى و با حضور دانشجويان دانشگاه هاى 

مختلف برگزار شده نيز از ديگر اقدامات ستاد حقوق بشر است. 
معاون امور بين الملل ستاد حقوق بشر گفت: در اين دوره ها، موضوعاتى از قبيل مبانى اسالمى 
حقوق بشر، نقد گفتمان غربى و اومانيستى حقوق بشر، حقوق بشر در نظام حقوقى ايران، حقوق 

بشر در جهان معاصر و چالش هاى پيش رو، حقوق بشر و اسناد بين المللى در مراجع قضايى، نظام 
ــر، سازوكارهاى يو. پى. آر، بايدها و نبايدهاى نحوه مواجهه ايران با نهادهاى  بين المللى حقوق بش

بين المللى حقوق بشر، نقش سازمان هاى مردم نهاد در نظام بين المللى حقوق بشر توسط اساتيد 
مربوطه مورد بحث و بررسى قرار گرفت. 

ــر و دانشگاه برگزاركننده  ــتاد حقوق بش وى افزود: در هر دو دوره، گواهى پايان دوره از طرف س
به شركت كنندگان اعطاء شد. 

ــه تاكنون دوره هاى  ــانى قوه قضايي ــعه منابع انس ــادى با تأكيد بر اينكه معاونت توس ــب آب غري
ــهروندى در حوزه هاى مختلف جهت قضات و كاركنان  ــى متنوعى را با محتواى حقوق ش آموزش
ادارى قوه قضاييه برگزار كرده، ادامه داد: در سال 1393، در مجموع يكهزار و 492 ساعت آموزش 
براى 27 هزار و 335 نفر در سراسر كشور برگزار شد كه از اين تعداد يكهزار و 560 نفر از قضات، 
ــش هزار و 164 نفر از كاركنان ادارى، 18 هزار و 466 نفر از شوراهاى حل اختالف و يكهزار و  ش

145 نفر نيز از ضابطان قضايى بودند. 
غريب آبادى گفت: دبيرخانه هيأت مركزى نظارت بر حفظ حقوق شهروندى قوه قضاييه نيز در 
زمينه آموزش همگانى و تخصصى در حوزه حقوق شهروندى، اقدامات متعدد، مؤثرى را از جمله 
ــى الزم جهت مقاطع  ــبينى مواد درس از طريق تهيه مجموعه هاى آموزش حقوقى تلويزيونى، پيش 
ــا و پژوهش  ها درخصوص  ــاوره  اى و حمايت از پايان  نامه  ه ــف تحصيلى، ارائه خدمات مش مختل
ــى جهت قضات و كارمندان قوه قضاييه انجام داده  ــهروندى، برگزارى دوره هاى آموزش حقوق ش

است. 
ــامبر مصادف با 19 آذر را روز  ــكو) 10 دس ــازمان علمى، فرهنگى و تربيتى ملل متحد (يونس س

جهانى حقوق بشر نامگذارى كرده است. 

رتبه 108 ايران در شاخص تأمين حقوق مالكيت فكرى
ــاخص بين المللى  ــران گفت: نتايج گزارش ش ــه انجمن هاى علمى گروه حقوق اي ــس اتحادي رئي
ــى وضعيت 129 كشور جهان تهيه شده است، نشان مى دهد،  حقوق مالكيت  (IPRI) كه با بررس
ــال 2012 به 108 در سال 2015  رتبه ايران در تأمين حقوق مالكيت فكرى از جايگاه 107 در س

تنزل يافته است. 
به گزارش وزارت دادگسترى، محمود عباسى افزود: همچنين در نتايج گزارش شاخص بين المللى 

حقوق مالكيت  (IPRI) از لحاظ حقوق مالكيت فكرى در رتبه 106 دنيا قرار داريم. 
ــزارش توضيح داد: گزارش  ــترى درباره اين گ ــر و امور بين الملل وزير دادگس ــاون حقوق بش مع
شاخص بين المللى حقوق مالكيت (IPRI) گزارشى ساالنه است كه از سال 2007 توسط مؤسسه 
اتحاديه حقوق مالكيت تهيه مى شود. اين مؤسسه داده هاى مربوط به تضمين حقوق مالكيت مادى 

و معنوى بين 70 كشور جهان را مطالعه و گردآورى كرده است. 

وى اضافه كرد: ويرايش سال 2015 گزارش ياد شده به 129 كشور افزايش يافته است و در اين 
شاخص نمره اى از صفر تا 10 به هر كشور اختصاص داده مى شود كه نمره 10 نشان دهنده بهترين 

حالت و باالترين حد تأمين حقوق مالكيت است. 
ــب امتياز كلى چهار از 10، رتبه 108 را از بين 129  ــى گفت: ايران در سال 2015 با كس عباس

كشور و رتبه 17 را بين 20 كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به دست آورده است. 
ــده است تا كشور ما در بين 20 درصد  وى افزود: چنين رتبه و امتياز پايينى براى ايران باعث ش
پايينى كشورهاى جهان قرار گيرد؛ باالترين امتياز، متعلق به كشور فنالند با عدد8/3 و پايين ترين 

امتياز هم متعلق به كشور ميانمار با عدد 2/5 است. 
عباسى خاطرنشان كرد: اين گزارش تأييد كننده اين نظريه است كه بين توسعه يافتگى و حمايت 
ــورها ارتباط مستقيمى وجود دارد و به عبارت ديگر، هر جا حمايت از حقوق  از حقوق مالكيت كش

ــترى نيز مشاهده مى شود. وى تصريح كرد: 10  ــود، رفاه اقتصادى بيش مالكيت افراد بهتر تأمين ش
كشور اول جهان كه حقوق مالكيت در آنها از بيشترين امنيت برخوردار است، عبارتند از فنالند با 
امتياز 8/3، نروژ، زالندنو 8/2، لوكزامبورگ، سنگاپور و سوييس هر كدام با امتياز8/1، سوئد و ژاپن 
ــت. به گفته وى در منطقه آمريكاى شمالى نيز آمريكا با  ــت و كانادا و هلند هر كدام 7/9 اس با هش

امتياز 7/7 پس از آلمان حائز رتبه 17 جهان است. 
ــاخص، كشورهاى  ــترى با بيان اينكه در اين ش ــر و امور بين الملل وزير دادگس معاون حقوق بش
خاورميانه و آفريقاى شمالى به عنوان يك منطقه محاسبه شده اند، گفت: براساس اين ارزيابى قطر 
ــور مورد مطالعه  ــور جهان و رتبه اول را در بين 20 كش با امتياز 7/5 رتبه 18 را در بين 129 كش
ــمال آفريقا  ــت و رتبه 17 با امتياز چهار در منطقه خاورميانه و ش ــت آورده اس اين منطقه به دس

متعلق به ايران است. 
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در يك ميزگرد بررسى شد 

گره گشايى از مشكالت حقوقى و رفاهى معلوالن با اليحه اى جديد(بخش سوم)
ايرادات اصالحيه قانون جامع حمايت از معلوالن 

معاون توانبخشى سازمان بهزيستى كشور با اشاره به تشكيل كميسيون 
ــت از معلوالن  ــه قانون جامع حماي ــى اصالحي ــترك تخصصى بررس مش
ــان و برگزارى  ــت و درم ــيون هاى اجتماعى و بهداش ــكل از كميس متش
ــبختانه مركز پژوهش هاى مجلس  ــه آن مى گويد: خوش ــتين جلس نخس
ــگيرى،  ــه اليحه قانون جامع حمايت از معلوالن از جمله پيش ايراداتى ب
ــى و يارانه هاى مراكز  ــايل كمك توانبخش توجه به كودكان معلول و وس

غيردولتى، عنوان كرده كه بايد در مصوبه گنجانده شود. 
نحوى نژاد مى افزايد: برخى شركت ها و سازمان هاى ارائه كننده خدمت 
ــركت قطارهاى سراسرى يا هواپيمايى براى عرضه بليت نيم بها  مانند ش
به معلوالن عنوان مى كنند كه بسيارى از موسسات وابسته آنها خصوصى 
ــود بليت نيم بها براى معلوالن در نظر گرفت اما دولت  ــده اند و نمى ش ش
عزم خود را جزم كرده و حتى اگر شركت خصوصى شده مى توان با تامين 

بودجه و اعتبار مورد نظر خدمات الزم را به معلوالن ارائه دهيم. 

مزيت هاى اشتغال در قانون حمايت از معلوالن 
ــور مى گويد: تشكيل صندوق  معاون توانبخشى سازمان بهزيستى كش

فرصت هاى شغلى معلوالن جزو آرزوها و انتظارات معلوالن بوده است. 
ــژاد مى افزايد: ضعف قانون قبلى حمايت از معلوالن اين بود كه  نحوى ن
ــمى حركتى  ــاغل را براى نابينايان و معلوالن جس به طور مثال برخى مش
ــاغل محدود شده يا  ــتخدام اين مش در نظر گرفته بوديم، در حالى كه اس
اصال استخدام اپراتور و منشى نداريم و عمال درصدهايى كه به استخدام 

معلوالن تعلق مى گيرد، از بين رفت. 
ــان مى كند: محورهايى مانند صندوق فرصت شغلى، ارائه  وى خاطرنش
معافيت و تسهيالت به كارفرمايان براى به كارگيرى افراد داراى معلوليت، 
ــهم كارفرما و تسهيالت بانكى و سهميه افراد داراى معلوليت در  بيمه س
ــتخدام ها از جمله محورهايى است كه در محور اشتغال قانون حمايت  اس

از معلوالن آمده است. 
ــت  ــيما موظف اس ــژاد ادامه مى دهد: طبق اين قانون، صداوس نحوى ن
ــاى خود در رابطه با  ــاعت برنامه تلويزيونى را در برنامه ه ــل پنج س حداق

معلوليت بگنجاند. 
ــى سازمان بهزيستى كشور مى گويد: همچنين آموزش  معاون توانبخش
ــى و در تمام  ــام مقاطع آموزش عال ــراى معلوالن در تم ــى رايگان ب عال
دانشگاه ها و دانشكده ها به وضوح در قانون حمايت از معلوالن آمده است. 
ــده كه بيمه  نحوى نژاد مى افزايد: وزارت رفاه در قانون جديد مكلف ش

سالمت همگانى را به ويژه براى افراد داراى معلوليت، قرار دهد. 
وى با اشاره به بحث مناسب سازى هاى اماكن، معابر و منازل در قانون 
ــان مى كند: شهردارى ها موظف شدند  جامع حمايت از معلوالن خاطرنش
در بحث پايان كارها حتما اين مسائل را در نظر بگيرند اما نكته اى وجود 
دارد كه غير  از شهردارى، برخى دستگاه هاى ديگر هم پايان كار مى دهند 

كه اين مسئله حتما در بازنگرى در نظر گرفته خواهد شد. 

ديگر مزاياى درنظر گرفته شده در قانون جديد معلوالن 
ــور مى گويد: همچنين تمام  ــازمان بهزيستى كش معاون توانبخشى س
ــازى،  ــوى وزارتخانه هاى راه و شهرس ــا و ناوگان حمل ونقل از س پايانه ه
ــوند تا بليت نيم بها در اختيار  ــور و شهردارى ها نظارت مى ش وزارت كش

افراد داراى معلوليت قرار دهند. 
ــتى و درمانى و مراقبت  ــژاد مى افزايد: در بحث خدمات بهداش نحوى ن
ــده  ــت، اولويت با محور «مراقبت در منزل» ديده ش ــراد داراى معلولي اف
ــازمان بهزيستى مكلف شدند كه هزينه هاى مددكارى  و وزارت رفاه و س
ــاالنه ببينند و  ــت معلوالن را به ويژه در منزل با توجه به تورم س و مراقب

سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز موظف به تامين آن شده است. 
ــات و خدمات  ــتفاده از تاسيس وى ادامه مى دهد: در رابطه با بحث اس
ــراد داراى  ــوالن، اولويت به اف ــع حمايت از معل ــون جام ــى در قان ورزش
ــتگاه هايى كه آموزش  ــده و در بحث مهارت آموزى، دس معلوليت داده ش
ــهميه خوبى به  ــدند كه س ــر عهده دارند مكلف ش ــى و حرفه اى را ب فن

معلوالن بدهند. 
ــى سازمان بهزيستى كشور اضافه مى كند: وزارت راه و  معاون توانبخش
ــتگاه هاى تامين كننده مسكن نيز موظف شدند حداقل  شهرسازى و دس
ــهيالت را با هماهنگى در  ــكن هاى ارزان قيمت و با تس 10 درصد از مس

اختيار افراد داراى معلوليت قرار دهند. 
ــالب و گاز و برق  ــعاب آب و فاض ــژاد مى افزايد: هزينه هاى انش نحوى ن
ــكن، آماده سازى زمين، پروانه ساختمانى و عوارض  منطبق با الگوى مس
ــت. وى ادامه  ــده اس ــازى به طور كلى براى معلوالن رايگان اعالم ش نوس
ــاد  ــد: طبق قانون جامع حمايت از معلوالن، وزارت فرهنگ و ارش مى ده
اسالمى و سازمان تبليغات و ساير سازمان هاى فرهنگى نيز موظف شدند 

كه كارهاى آموزشى و فرهنگى در زمينه معلوليت داشته باشند. 

وكيل رايگان براى معلوالن 
ــى سازمان بهزيستى كشور مى گويد: طبق قانون جامع  معاون توانبخش

ــوالن، در زمينه معاضدت حقوقى نيز بايد وكيل رايگان و  حمايت از معل
تسهيالت خاصى در دادگاه ها و محاكم براى معلوالن در نظر گرفته شود. 
ــور معافيت هاى مالياتى قانون جامع حمايت از  نحوى نژاد، درمورد مح
ــاز و تجهيز مراكز  ــاغل در زمينه ساخت و س معلوالن مى افزايد: افرادى ش
ــى معلوالن از معافيت مالياتى برخوردار خواهند شد؛ همچنين  توانبخش
ــتمزد و مزاياى مشمول ماليات اولياى داراى معلول مشمول تخفيف  دس

خواهد شد. 

مهم ترين ماده اصالحيه جديد چيست؟ 
ــور مى گويد: مهم ترين ماده  ــازمان بهزيستى كش معاون توانبخشى س
اصالحيه قانون جامع حمايت از معلوالن مربوط به بند22 است كه طبق 
ــتند به آنان  ــديد رنج مى برند و بيكار هس ــرادى كه از معلوليت ش آن اف
ــود كه حركت بزرگى  ــتمزد شوراى عالى كار پرداخت مى ش حداقل دس

براى معلوالن است. 
ــازى منابع مالى اختصاص يافته به  نحوى نژاد مى افزايد: براى شفاف س
ــازمان مديريت و  ــه جديد قانون جامع حمايت از معلوالن نيز س اصالحي
ــارى ذيل فصل رفاهى و  ــف به ايجاد رديف اعتب ــور مكل برنامه ريزى كش
اجتماعى، متناسب با عناوين و فصول اين قانون در لوايح بودجه سنواتى 

شده است. 

اصالحيه جديد قانون معلوالن كى تصويب مى شود؟ 
معاون توانبخشى سازمان بهزيستى كشور مى گويد: فكر مى كنم تا قبل 
ــا رايزنى هاى انجام  ــر قانونى مجلس كنونى بتوانيم ب ــر آمدن عم از به س

شده، قانون حمايت از معلوالن را تصويب كنيم. 
نحوى نژاد مى افزايد: دولت نيز اين فرصت را دارد كه اعتبار اجراى اين 
ــال هاى آتى در  ــنواتى س قانون را يا در متمم بودجه يا در بودجه هاى س
ــت با هماهنگى، حداقل يك گامى در ارتقاى زندگى  نظر گيرد و اميد اس

افراد داراى معلوليت برداريم. 

ثبت يك ميليون و 200 هزار معلول در كشور 
ــخ به پرسش ايرنا درباره آمار معلوالن  وى در ادامه اين ميزگرد در پاس
ــت جهانى 10 تا 15 درصد جمعيت هر  ــور مى گويد: سازمان بهداش كش
كشور را معلول مى داند اما از نظر سازمان بهزيستى معلوالن شديدى كه 
به خدمات توانبخشى نياز جدى دارند به عنوان معلول شناخته مى شوند. 
ــامى حدود يك ميليون و 200  ــژاد مى افزايد: با اين تعريف اس نحوى ن

ــتى ثبت شده و اين تعداد  ــازمان بهزيس هزار معلول در بانك اطالعات س
معلول در سازمان بهزيستى پرونده دارند. 

ــور، معلوالن جسمى  ــترين تعداد معلوالن كش وى ادامه مى دهد: بيش
ــكيل  ــور را تش ــتند كه حدود 45 درصد كل معلوالن كش - حركتى هس
ــوالن بر اثر حوادث و تصادفات  ــد و البته حدود نيمى از اين معل مى دهن
ــازمان بهزيستى  ــى س ــده اند. معاون توانبخش رانندگى دچار معلوليت ش
ــنوا، 13 درصد دچار  ــور ناش ــد معلوالن كش ــد: 12درص ــور مى افزاي كش
ــتند، حدود نيم درصد از  معلوليت بينايى و 20 درصد معلول ذهنى هس

كل معلوالن كشور را نيز بيماران روانى مزمن تشكيل مى دهند. 
ــتند كه به علت  ــانى هس ــه مى دهد: بيماران روانى مزمن كس وى ادام
ــند،  ــته باش ــا آخر عمر نمى توانند زندگى عادى داش ــالالت روانى ت اخت
ــا برخى نيز  ــواده زندگى مى كنند ام ــراد در كنار خان ــيارى از اين اف بس
ــد در مراكز تحت نظارت  ــوند و به ناچار باي ــرف خانواده طرد مى ش از ط
ــدود 90 هزار بيمار  ــوند به همين علت اكنون ح ــتى نگهدارى ش بهزيس

روانى مزمن تحت پوشش سازمان بهزيستى هستند. 
ــار ضايعه قطع نخاع  ــن معلوالن، افراد دچ ــژاد مى گويد: در بي نحوى ن
ــازمان بهزيستى نشان مى دهد، 18  ــترين گرفتارى را دارند، آمار س بيش
هزار نفر در كشور افراد دچار ضايعه قطع نخاع هستند كه نيمى از آنها بر 
اثر تصادفات رانندگى به اين عارضه گرفتار شده اند. وى مى افزايد: برخى 
معلوليت ها نيز از بدو تولد ايجاد مى شود، مانند افراد دچار سندروم داون 
يا معلوليت هاى شنوايى يا بينايى مادرزادى كه در سال هاى اخير به علت 
كاهش ازدواج هاى فاميلى ميزان اين نوع معلوليت ها كاهش يافته است. 

45 درصد معلوليت ها مادرزادى است 
ــى سازمان بهزيستى در پاسخ به ديگر پرسش خبرنگار  معاون توانبخش
ــابى مى گويد: حدود  ــبت معلوليت هاى مادرزادى و اكتس ايرنا درباره نس
ــت و  ــور، معلوليت هاى مادرزادى اس ــاى كش ــد كل معلوليت ه 45 درص
ــخ به اين پرسش كه  ــت. وى در پاس ــابى اس 55 درصد معلوليت ها اكتس
متولى پيشگيرى از معلوليت هاى مادرزادى چه دستگاهى است، توضيح 
مى دهد: براساس مصوبه دولت، وزارت بهداشت در كنار سازمان بهزيستى 
ــازمان  ــاى مادرزادى اقدام كنند، س ــگيرى از معلوليت ه ــد براى پيش باي
ــتى در اين زمينه دغدغه جدى دارد و از 20 سال گذشته در اين  بهزيس
ــده است اما امكانات و ابزار الزم براى پيشگيرى از اين نوع  زمينه وارد ش

معلوليت ها در اختيار سازمان بهزيستى نيست. 
ادامه دارد
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تبریز- اسلد فلاح- رئیس 
از  شبس��تر  آب  مناب��ع  اداره 
تشکیل جلس��ه مشترک شورای 
برنام��ه ری��زی اس��تان و کمیته 
برنامه ریزی شهرس��تان شبستر 
خبر داد. به گ��زارش خبرنگار ما 
درتبریز، ساس��ان نویدی با اعالم 
این خب��ر افزود: س��خنرانان این 
جلسه با پرداختن به موضوع آب 
و مشکالت ناشی از کاهش منابع 
آب��ی، راهکارهای پیش��نهادی را 
تبیین کردند. امام جمعه شبستر 
در این جلسه با تشکر از اقدامات 
دولت درخصوص دریاچه ارومیه، 
خواس��تار اقدام عملی زود بازده 
در این خصوص ش��د. محمدزاده 
اف��زود: اگر در این خصوص اقدام 
فوری انج��ام نگیرد زندگی مردم 
حاش��یه دریاچه ارومیه با مشکل 

مواج��ه خواهد ش��د. اس��تاندار 
آذربایج��ان ش��رقی نی��ز در این 
جلس��ه گفت: دول��ت مصمم به 
احیای دریاچه ارومیه می باش��د. 
اس��ماعیل جبارزاده ب��ا بیان این 
ک��ه 26 پ��روژه ط��رح دریاچ��ه 
ارومیه در حال اجراس��ت، افزود: 
علیرغم همه محدودیت ها، دولت 

 اعالم داش��ته در تأمین اعتبارات 
پروژه های احیای دریاچه ارومیه 
هی��چ محدویت��ی وجود ن��دارد. 
اس��تاندار از مس��ئولین اج��رای 
ط��رح احیا خواس��ت نس��بت به 
اطالع رس��انی کام��ل از عملیات 
انج��ام ش��ده اق��دام نماین��د تا 
نگران��ی ه��ای مردم رفع ش��ود. 

جب��ارزاده اطمینان خاط��ر داد: 
اج��ازه نخواهی��م داد حتی یک 
خانواده از ش��هرها و روس��تاهای 
حاش��یه دریاچه ارومی��ه مجبور 
ب��ه ک��وچ اجباری ش��ود. وی در 
بخش دیگری از سخنان خود به  
مدیران بخش آب استان دستور 
داد نس��بت به تأمین آب ش��رب 
شهرس��تان شبس��تر هم از نظر 
کیف��ی و هم از نظ��ر کمی توجه 
ویژه ای داشته باش��ند. فرماندار 
شهرس��تان شبس��تر نیز در این 
جلس��ه ضمن تقدی��ر از مدیران 
آب و آبفای اس��تان و شهرستان 
درخصوص حل مش��کل کمبود 
آب ش��رب ش��هری و روستایی، 
اظهار داش��ت: در سال 92 و 93 
در تأمین آب ش��رب شهرستان 
شبس��تر مش��کالت عدی��ده ای 

وجود داشت که با همت مدیران 
آب منطق��ه ای و آب و فاضالب 
شهری و روستایی با تقویت خط 
انتقال آب تبری��ز، حفر چاه های 
تأمین آب شرب، احداث مخازن 
در سال 94 به فضل الهی و همت 
جه��ادی مدیران و کارشناس��ان 
امر، کمبودی  پیش نیامد. علیلو، 
نماینده شهرستان شبستر نیز با 
ابراز نگرانی از عدم توزیع عادالنه 
اعتبارات احی��ای دریاچه ارومیه 
بین استان های آذربایجان شرقی 
و غربی اعالم کرد: با وزش بادهای 
موس��می و انتق��ال ریزگردهای 
نمکی، بیشترین صدمه به بیابان 
ها و مزارع حاشیه دریاچه ارومیه 
در محدوده شهرس��تان شبستر 
اتفاق می افتد و خش��ک ش��دن 

درختان کاماًل مشهود است.

اصفهلان – محمد راعی- کالن ش��هر 
اصفه��ان به عنوان اولین ش��هر کش��ور به 
شبکه ش��هرهای خالق جهان پیوست. به 
گزارش خبرن��گار ما از اصفهان، ش��هردار 
اصفهان ضمن اعالم این خبر، اظهار داشت: 
شبکه جهانی شهرهای خالق، معتبرترین 
ش��بکه جهانی اس��ت که از سوی یونسکو 
تشکیل ش��ده اس��ت و اصفهان به عنوان 
نخس��تین عضو این ش��بکه در کش��ور در 
عرصه »صنایع دستی و هنرهای مردمی« 
اس��ت که دیروز به طور رسمی به عضویت 

این شبکه درآمد. مهدی جمالی نژاد افزود: 
یونس��کو از میان شهرهای جهان، به سراغ 
شهرهایی می رود که دارای پتانسیل باالیی 
در عرصه فرهنگی است و می توانند از این 
پتانسیل در راه توسعه پایدار شهر استفاده 

کنند.
به همی��ن جهت، اصفهان ب��ه عضویت 
رس��می این ش��بکه درآمد. وی با اشاره به 
اینک��ه اصفه��ان در دوره جدی��د مدیریت 
ش��هری، به دنب��ال تغییر نگاه به ش��هر از 
رویکردی کالبدی به نگاهی خالق اس��ت، 

اضافه کرد: همان گونه که در بیانه یونسکو 
آمده است، خالقیت به عنوان موتور محرک 
توس��عه پایدار ش��هری به همراه مشارکت 
اجتماع��ی و چاالکی فرهنگ��ی، آینده ای 
متعالی برای ش��هر را می توان��د به ارمغان 
آورد. از این رو مدیریت ش��هری با پیگیری 
ثبت اصفهان در ش��بکه جهانی ش��هرهای 
خالق و همچنین ایج��اد مرکز خالقیت و 
نوآوری در ش��هرداری اصفهان، نخس��تین 
گام های موث��ر را در این عرصه برداش��ته 
است. شهردار اصفهان در پایان ضمن تشکر 

از تمامی همکاران و عزیزانی که در مس��یر 
ثبت جهانی اصفهان تالش داشتند، اعالم 
داشت: به زودی برنامه های مدیریت شهری 
برای این رخداد مهم جهانی اعالم می شود.

اردبیل – خبرنگار فرصت امروز– مدیرعامل شرکت 
گاز استان اردبیل تاکید کرد که به منظور مقابله با شرایط 
احتمالی بحرانی و اصالح الگوی مصرف گاز ضروری است 
سیس��تم گرمایش��ی تمامی مراکز آموزش��ی و اداری این 

استان دوگانه سوز شوند. فیروز خدایي در جلسه مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل شهرستان پارس آباد اضافه کرد: 
در ح��ال حاضر مدارس، ادارات و مراکز دولتی عمده ترین 
مصرف کنندگان گازطبیعی در سطح کشور و این استان 
هس��تند. وی با اش��اره به س��هم مصرف خانگی به عنوان 
اولین و بیش��ترین مصرف کنن��ده گاز تاکید کرد که این 
بخ��ش در حال حاضر بیش از 65 درصد انرژی را مصرف 
می کنند. مدیرعامل ش��رکت گاز استان اردبیل بیشترین 
سهم مصرف گاز استان را در این بخش عنوان کرد و ابراز 
امی��دواری کرد که با فرهنگ س��ازی و مدیریت صحیح، 
ش��اهد کاهش مصرف بخش خانگی و اختصاص سهم آن 

به بخش تولید و اشتغالزایی باشیم. 
وی با اش��اره به آمادگی این ش��رکت جهت تامین گاز 

طبیعی اس��تان در ماه های سرد س��ال، به نقش تربیتی 
و فرهنگ س��ازی رس��انه ملی اش��اره کرد و یادآور شد: 
تالش می ش��ود با ت��داوم برنامه های آموزش��ی بویژه از 
رس��انه ملی مصرف کنن��دگان گازطبیعی ب��ا روش های 
اس��تفاده ایم��ن و بهینه از این نعمت اله��ی توجه کنند. 
خدایی همچنین با اش��اره به تداوم گازرس��انی روستایی 
در سطح منطقه، از بهره مندی تمام خانوارهای شهری و 
70 درصد خانوارهای روستایی روستایی استان در شرایط 
کنون��ی خب��ر داد. فرماندار پارس آباد نیز در این جلس��ه 
خواس��تار تغییر الگوی مصرف گاز از سوی شهروندان در 
فصل زمس��تان و با هدف کاهش مصرف متذکر ش��د که 
دستگاه های اجرایی این شهرستان برای مواجهه با شرایط 

بحرانی احتمالی آماده هستند.

بوشلهر- خبرنلگار فرصلت امروز- 
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان بوش��هر از 
گازرس��انی به 28 روستای شهرستان گناوه 
خبر داد و افزود: پیش بینی می شود با گازدار 
شدن این روستاها ، زمینه برخورداری 3478 
خانوار از نعم��ت گاز فراهم  گردد. مهندس 
غالمعباس حسینی در همین ارتباط افزود: 
طی هفته جاری نیز عملیات گازرسانی به دو 
روستای مال خلیفه و سربست از توابع بخش 
مرکزی شهرستان گناوه  با اعتبار10 میلیارد 
ری��ال آغاز گردید. وی در ادامه اضافه نمود : 

با گازرسانی به این روستاها ، قریب به 706 
خانوار از نعمت گاز برخوردار خواهند شدکه 
امیدواریم که این طرح در دهه مبارک فجر 
امسال تکمیل و مردم این دو روستا به زودی 
به جمع خانوارهای روستایی برخوردار از گاز 

استان اضافه شوند.  
مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان بوشهر 
همچنین اظهار داشت: از مجموع روستاهای 
شهرستان گناوه ،  تاکنون دو روستای مال 
قائد و چهار روس��تایی از نعمت گازبهره مند 
ش��ده و مابقی روس��تاهای ای��ن بخش نیز 

براس��اس اولویت گازرس��انی خواهند شد. 
مهندس حس��ینی پیرامون اقدامات صورت 

گرفته در راس��تای گازرسانی به شهرستان 
گناوه نیز اف��زود : با اج��رای 240کیلومتر 
ش��بکه  ، 2 ش��هر و 2 روس��تای گناوه به 
ش��بکه سراس��ری گاز متصل شده و زمینه 
برخورداری س��اکنین این مناطق از نعمت 

گاز فراهم شده است.
مدیرعامل ش��رکت گاز استان بوشهر در 
انتها از توس��عه گازرس��انی روستایی دراین 
شهرس��تان با اجرای طرح های گازرس��انی 
جدید و برخورداری هرچه بیش��تر مناطق 

محروم از گاز طبیعی خبر داد.

اهلواز- خبرنلگار فرصلت امروز- 
مدیرعام��ل ش��رکت خدمات مهندس��ي 
و تجهی��زات صنعت��ي توربی��ن جنوب از 
تعمیر و بازس��ازي ش��یر 56  اینچ ایستگاه 
تزریق گاز آغاجاري از س��وي متخصصان 
این ش��رکت خبر داد.مهندس عبداالمیر 
حویزاوي گفت: تعمیر اساس��ي این ش��یر 

در کارگاه تعمیر شیرآالت شرکت توربین 
جنوب صورت گرفت و صرفه جویي قابل 
توجهي به همراه داش��ته است.وي افزود: 
این شیر در س��ال 88 در ایستگاه تزریق 
گاز آغاج��اري نصب و عملیاتي گردید که 
بعد از مدت��ي از کارکرد آن دچار نش��ت 

داخلي گردید.

بخ��ش  گف��ت:  حوی��زاوي  مهن��دس 
خصوصي براي تعمیر این ش��یر که قیمت 
اصل��ي خرید آن 27 میلیارد ریال اس��ت 
9 ماه زم��ان ي در نظر گرفت��ه بودند در 
صورتي که تعمیر آن توس��ط این شرکت 
در م��دت 15 روز و ب��ا هزینه 50 میلیون 
ری��ال انجام ش��د که نش��ان از توانمندي 

کارکنان این ش��رکت دارد.وي با بیان این 
که در تعمیر این شیر از تجهیزات و منابع 
داخلي استفاده شده است گفت: این شیر 
پس از انجام تعمیرات کلي و رفع اشکاالت 
موجود و همچنین تهیه و تعویض قطعات 
مربوطه، تحت آزمایش فشار قرار گرفت و 

تحویل واحد بهره بردار شد.

یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- مدیر شعب منطقه2 
بانک ملی درمراس��م معارفه سرپرست جدید و سابق اداره 
امور شعب استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور جمعی 
از مسئوالن اس��تانی برگزار گردیدگفت: مدیران بانک های 
مل��ی در ج��ذب منابع حداکثری اهتمام داش��ته باش��ند. 
حس��ین بارانی با اش��اره به ظرفیت های خوب کهگیلویه و 
بویراحمد در حوزه  نیروی انسانی، گردشگری، کشاورزی و 
... اظه��ار کرد: امیدواریم با توجه به ظرفیت های خوب این 
استان شاهد توسعه و پیشرفت روز افزون آن باشیم. مدیر 
شعب منطقه 2 بانک ملی با تاکید بر اینکه می توان از تمام 
ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در راس��تای ارتقای آن 
بهره مند ش��د، گفت: بانک ملی تم��ام تالش خود را جهت 
کمک و حمایت از این اس��تان به کار می گیرد. وی با بیان 
اینکه هدف ما کمک به مردم و توس��عه و پیشرفت مناطق 
در سطح کشور است، گفت: امیدواریم مدیران شعب بانک 
ملی در سطح استان ها نهایت تالش خود را در جهت جذب 

منابع و افزایش سپرده ها داشته باشند. بارانی با بیان اینکه 
سیاست بانک ملی خدمت رسانی به آحاد مردم، حرکت در 
راستای سیاست های دولت و حمایت از بخش تولید است، 
گفت: حمایت از بخش تولی��د با تجمیع منابع امکان پذیر 
است. این مسئول در ادامه با اشاره به اهداف و سیاست های 
بانک ملی در سطح کشور تصریح کرد: مدیران بانک ها باید 
گره گشای مشکالت مردم باشند و با تعامل در جذب منابع 

حداکثری مش��ارکت داشته باش��ند. وی با تاکید بر اینکه 
برای حمایت و ارائه تسهیالت به واحدهای تولیدی نیازمند 
جذب منابع حداکثری هس��تیم، گف��ت: به منظور افزایش 
توان اعتباری جهت حمایت از واحدهای تولیدی، صنعتی 

و ... باید افزایش سپرده داشته باشیم. 
بارانی با بیان اینکه هدف ما کمک به آحاد مردم اس��ت 
و مدیران بانک ها از کار مردم گره گش��ایی می کنند، گفت: 
به منظور افزایش س��پرده و جذب حداکثری منابع صدور 
ضمانت نامه ها برای مشتریان قطعا به بانک ها کمک خواهد 
کرد. سرپرست جدید اداره امور شعب کهگیلویه وبویراحمد 
نیز با تش��ریح برنامه های خود اظهار داش��ت: پیشرفت و 
ارتقاء در هر زمینه مس��تلزم هم��کاری و تعامل مجموعه 
کارکن��ان بوده و انتظار می رود در راس��تای منویات مقام 
معظم رهبری، برنامه های دولت و اهداف و سیاس��ت های 
مقام محت��رم مدیریت عامل بانک نهای��ت تالش و تعامل 

صورت گیرد. 

شهردار اصفهان خبرداد

اصفهان از سوی یونسکو به جمع شهرهای خالق جهان پیوست

مدیرعامل شرکت گاز اردبیل تاکید کرد

سیستم گرمایشی مراکز آموزشی و اداری اردبیل دوگانه سوز شوند

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر خبر داد

گازرسانی به 28 روستای شهرستان گناوه

تعمیر و بازسازي شیر 56  اینچ در شرکت خدمات مهندسي توربین جنوب

مدیر شعب منطقه 2 بانک ملی:

مدیران شعب بانک  ملی در جذب منابع اهتمام داشته باشند

استاندار آذربایجان شرقی:

اجازه نخواهیم داد خانواده های ساکن شهرها و روستاهای حاشیه دریاچه 
ارومیه مجبور به کوچ اجباری شوند

اخبار

مصرف 132 میلیون متر مکعب گاز در 
آذربایجان غربي با آغاز موج سرما

ارومیه- خبرنگار فرصت املروز- مدیر عامل 
شرکت گاز آذربایجان غربي گفت: براساس گزارشات 
بیش��ترین می��زان  مصرف گاز در 13 آذرماه س��ال 
ج��اري درارومیه 5میلیون و 500 ه��زار مترمکعب 
بوده اس��ت .منص��ور صادقی��ان اف��زود: 13 آذرماه 
سالجاري بیش��ترین مصرف گاز در ارومیه 5میلیون 
و 500 ه��زار مترمکع��ب و در خ��وي 2میلی��ون و 
200هزار متر مکعب  گزارش شده است.وي تصریح 
ک��رد: با کاهش دم��ا طي روزهاي گذش��ته  از 6 تا 
13 آذر میزان مص��رف گاز 132میلیون متر مکعب 
گزارش ش��ده  و این رقم در مدت مش��ابه سال قبل 
126 میلیون متر مکعب بوده است.وي ادامه داد: تا 
پایان 9 آذر س��ال 93 تعداد مشترکین 704 هزار و 
این رقم امس��ال به 751 هزار مشترک رسیده است.

صادقیان گفت:با توجه به آغاز فصل سرما و افزایش 
اس��تفاده از وسایل گازسوز الزم است مشترکین گاز 
در مص��رف این نعمت الهي صرف��ه جویي کنند تابا 

مشکل قطع گاز مواجه نشویم.

مدیرعامل گاز گلستان بر مدیریت 
مصرف ایمن و بهینه ازگاز طبیعی 

تاکید کرد
گلرگان- خبرنلگار فرصت املروز- مهندس 
صفرعلی جمال لیوان��ی درمصاحبه با پایگاه خبري 
گاز گلس��تان گفت: درحال حاضربیش از 90 درصد 
گاز طبیعی دربخش خانگي به مصرف مي رس��د که 
ای��ن مقدارمصرف بس��یار قابل توجه مي باش��د.وي 
افزود: اولویت مصرف گاز طبیعی بخش خانگي بوده 
وتمام تالش شرکت ملی گازتامین گاز پایدار به این 
بخش وجلوگیري از افت فشارمي باشد که امید واریم 
مش��ترکین عزیز با صرفه جویي حد اکثري ما را در 
تحقق این هدف یاري نمایند.جمال لیوانی در ادامه 
تصری��ح کرد:با توجه ب��ه اینکه در حال حاضر حجم  
باالي مصرف گازاس��تان در بخش خانگي مي باشد 
بنابراین ازمش��ترکین عزیز درخواست داریم تنها با 
کاه��ش یک درج��ه دماي محیط من��زل درمصرف 
گاز صرف��ه جویي کنند که ای��ن امرعالوه بر کاهش 
هزینه س��بد انرژي خان��وار م��ا را در تامین جریان 
مس��تمرگاز یاري مي نماید.مدیرعامل گازگلس��تان 
اظهار داشت:مش��ترکین محترم م��ي توانند تنها با 
انج��ام  اقدامات مناس��ب منجمله پوش��یدن لباس 
گرم، نصب پرده های ضخیم،تنظیم دماي اطاق بین 
18 تا 21 درجه س��انتیگراد،کم کردن ش��عله های 
وسایل گازسوز، بستن شیر شوفاژ و لوازم گرمایشی 
اطاقهایي که مورد استفاده قرارنمي گیرد مصرف گاز 

طبیعی خود را مدیریت کنند. 

با همدلی مناطق مختلف پخش 
سوخت رسانی به زائران اربعین در 

نقاط مرزی انجام شد  
رشت- خبرنگار فرصت امروز- عملیات سوخت 
رس��انی به خودروهای کاروان حامل زائران در آستانه 
س��الگرد اربعی��ن، با ت��الش مناطق گی��الن، زنجان، 
آذربایجان ش��رقی و غربی، میاندوآب، ایالم  و لرستان 
انجام شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن: عملیات سوخترسانی 
به خودروهای زائرین حس��ینی )ع( در مس��یر مهران 
)ایالم( تا پایان��ه مرزی از طریق چهار مرکز ثابت و دو 
جایگاه س��یار عرضه فرآورده نفتی انجام ش��د. فردین 
چراجی، مدیر منطقه گیالن، ضمن اعالم مطالب فوق 
اعزام نیروهای کاری در قالب خودروهای حامل سوخت 
و س��وخت مورد نیاز به زائران را از نشانه های همدلی 
مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
گیالن دانست و افزود: بس��یج نیروهای خودجوش از 
ش��رکتها برای کمک رسانی به زائرین حسینی نمادی 
دیگ��ر از همدلی ملی کارکن��ان مجموعه پخش را به 
مع��رض نمایش قرارداده و قابل تقدیر اس��ت. گفتنی 
اس��ت عملیات سوخت رسانی از چهارم لغایت 15 آذر 
به مدت 12 روز بصورت 24 س��اعته  و توسط 10 نفر 
از کارکنان مجموعه مناطق پخش فرآورده های نفتی 

ایران  صورت گرفت.  

برپایی جلسه حقوقی کمسیون ماده 
7 قطع اشجار در شهرداری اراک

اراک- خبرنلگار فرصت امروز- به منظور ایجاد 
هماهنگی و اتخاذ تصمیمات الزم در حوزه قوانین قطع 
اش��جار و پیگیری مصوبات ، جلسه کمسیون حقوقی 
قطع اشجار با حضور دکتر کاظمی عضو شورای اسالمی 
شهر، سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز، مدیران 
مناطق شهر اراک و کارشناسان حقوقی سازمان پارکها 
و فضای سبز در محل س��الن جلسات سازمان برگزار 
گردید. ناصر عس��گری سرپرست س��ازمان پارک ها و 
فضای س��بز در این جلسه ضمن اشاره به اجرای طرح 
پالک گذاری درختان س��طح ش��هر به عنوان یکی از 
فعالیت های مهم سازمان در جهت صیانت از گونه های 
درختی،ب��ر لزوم ایج��اد راهکارهای بیش��تر در حفظ 
گونه های درختی سطح شهر تاکید نمود. همچنین در 
ادامه جلسه نیز ضمن پیگیری تصمیمات اتخاذ شده در 
جهت آشنایی شهروندان با موارد حقوقی قطع اشجار  
بر لزوم جدیت در اجرای قوانین حقوقی قطع اش��جار 
تاکید ش��د. عسگری در بخش دیگری از سخنان خود 
گف��ت: یکی از وظایف مهم س��ازمان پارک ها و فضای 
سبز جلوگیری از قطع اشجار و محافظت از این منابع 
ارزشمند الهی می باشد که تاکنون اقدامات زیادی در 
حوزه آموزش ش��هروندی و آشنایی شهروندان گرامی 
با قوانین قطع اش��جار صورت پذیرفته و همواره تالش 
خواهد شد با گسترش فرهنگ حفاظت از فضای سبز 
در بین خانواده ها شاهد توس��عه روز افزون و شادابی 

گونه های گیاهی سطح شهر باشیم.

 تأکید شهردار بر تسریع اجرای 
پروژه های عمران شهری بندرعباس

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار 
بندرعب��اس بر تس��ریع در اجرای پ��روژه های عمران 
شهری و فضای س��بز این شهر تأکید کرد. به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، 
عباس امینی زاده در بازدید از پروژه های عمران شهری 
بندرعباس اظهار کرد: شهرداری در نظر دارد با اجرای 
پ��روژه های کوچک و بزرگ عمرانی خدمات رس��انی 
هر چه بیشتری را به ش��هروندان فهیم این شهر ارائه 
نماید. وی در بازدید از اجرای فضای سبز در پارک ها، 
بوستان ها و معابر شهر نیز بیان کرد: زیباسازی معابر و 
توسعه فضای سبز یکی از مهم ترین اهداف شهرداری 
بندرعباس است. امینی زاده بیان کرد: با مساعد شدن 
آب و هوای بندرعباس، شهرداری در اجرای فضای سبز 
و کاش��ت گلهای فصلی در معابر و بوستان ها جدیت 
بیش��تری را دنبال می کند. وی همچنین در بازدید از 
پروژه های تقاطع غیرهمسطح نیز بیان کرد: شهرداری 
بندرعباس با کسب تجارب بسیار ارزشمند از دو پروژه 
تقاطع غیر هم سطح رسالت و محمد رسول اهلل، اجرای 
همزمان چند پروژه مشابه دیگر را در دستور کار دارد. 
امین��ی زاده بیان کرد: هر ک��دام از این پروژه ها دارای 
پیش��رفت قابل توجه بوده و تا پایان سال نیز دو مورد 
آنها به بهره برداری می رسد. وی تأکید کرد: این تقاطع 
ها تأثیر بسزایی در رونق شهر و تسهیل ترافیک معابر 

خواهند داشت. 

پذیرش مقاله علمی کارشناس نفت 
مسجدسلیمان در سمینار بین المللی

اهلواز- خبرنلگار فرصت املروز- مقاله علمی 
کارشناس شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان در نخستین 
سیمنار بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی 
پذیرفت��ه ش��د.این مقاله که با عن��وان »ردیابی هدف 
متحرک در عملیات توپک رانی خطوط لوله نفت و گاز با 
 استفاده از شبکه حسگر بی سیم«  توسط مهندس بابک 
شیشه گر نوشته شده در این سمینار در مرکز مطالعات 
و تحقیقات س��روش حکت مرتضوی در مش��هد ارایه 
گردید. نویس��نده در خصوص این مقاله علمی  گفت: 
یک��ی از موضوعات مهم که در ش��بکه های حس��گر 
بی س��یم در س��ال های اخیر مورد توج��ه قرار گرفته 
موض��وع ردیابی اهداف متحرک اس��ت که با توجه به 
الگوریتم های متنوع ارائه شده آنهایی که مکان بعدی 
ه��دف را ب��ا توجه به تکنیک های خاص��ی در بازه ی 
زمان��ی بعدی پیش بینی می کنند کارایی بیش��تری 
دارند.شیشه گر افزود: با پیش بینی حرکت هدف می 
توان تنها بخش��ی از گره های ش��بکه را برای ردیابی 
در ب��ازه ی زمانی بعدی دخیل ک��رد که باعث کاهش 

چشمگیری در مصرف انرژی می شود.

بارش 150 میلی متری باران در استان 
گلستان از ابتدای مهر تاکنون 

گلرگان- خبرنگار فرصت املروز- به گزارش 
رواب��ط عموم��ی ش��رکت آب منطقه ای گلس��تان، 
مهن��دس عل��ی نظ��ری مدی��ر عامل ش��رکت آب 
منطقه ای گلس��تان گفت: میانگین بارندگی استان 
گلس��تان از ابتدای مهرماه تا 15 آذر ماه سال جاری 
در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذش��ته بیش از 
26درصد افزایش و نسبت به دوره شاخص درازمدت 
نیز 33درصدافزایش نش��ان می دهد. مهندس علی 
نظری تصریح کرد: در زمان مشابه سال گذشته تنها 
119 میلی متر بارش گزارش ش��ده بود در حالی که 
بارش های ثبت شده از ابتدای مهر تا 15 آذر امسال 
150میلی متر است.وی ادامه داد: با توجه به افزایش 
ب��ارش ها ولی کاهش جری��ان رواناب  رودخانه های 
اس��تان همچنان به قوت خویش باقی است و بیانگر 
این است که اثرات خشکسالی همچنان در گلستان 
ادام��ه دارد.مهندس علی نظ��ری همچنین در ادامه 
تصری��ح  کرد: ذخیره آبخوان ه��ای آزاد زیر زمینی 
اس��تان گلس��تان نیز در آب��ان ماه س��ال جاری در 
مقایس��ه با آبان سال گذش��ته بیش از 105 میلیون 
متر مکعب کاهش داش��ته اس��ت، که در مقایس��ه 
با متوس��ط بیس��ت و چهار س��ال گذش��ته بیش از 
219میلی��ون متر مکعب کاهش را نش��ان می دهد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان همچنین 
با اشاره به میزان حجم آبگیری سدها گفت: از حجم 
300 میلیون مترمکعبی 14 س��د بزرگ استان  تنها 
59 میلی��ون مترمکعب یعنی  ح��دود 20 درصد از 

حجم کل دارای آب می باشد.

شهردار قدس :
ورودی و خروجی شهر قدس 

نیازمند ساماندهی است
شلهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- شهردار 
ق��دس با اش��اره ب��ه وضعی��ت نامناس��ب ورودی و 
خروجی این ش��هر گفت: این مهم باعث بروز مشکل 
در مواقع بحرانی برای ارائه خدمات می شود.محمد 
ص��ادق کولیون��د در تش��ریح برنامه ه��ای مدیریت 
ش��هری قدس برای تسهیل روند تردد اظهار داشت: 
سالها پیش مطالعاتی بر روی طرح ترافیکی این شهر 
در قالب س��ه فاز انجام ش��د که تصمیم گرفتیم هر 
ساله، 10 الی 20 درصد از این طرح را اجرایی کنیم.
وی افزود: به معاونت فنی مدیریت شهری نیز تأکید 
ش��ده که با اتخ��اذ تدابیر هوش��مندانه، پیش بینی 
ه��ا و برنامه ه��ای مقتضی را برای تس��هیل هر چه 
مطلوبتر روند حمل ونقل مد نظر قرار دهد.ش��هردار 
 ق��دس عنوان کرد: بطور یقین باید پیش از آن که با 
گ��ره های ترافیکی س��نگینی در این منطقه مواجه 
ش��ویم، اقدام��ات الزم را عملیاتی کنی��م. کولیوند 
عن��وان کرد: در ح��ال حاضر احداث و س��اماندهی 
پلهای زیر گذر در شهر به عنوان یکی از راهکارهای 
موثر برای تسهیل عبور و مرور در اولویت قرار گرفته 

که با جدیت پیگیری خواهد شد. 

اخبار
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