گیالن
مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی گیالن خبر داد:

ماسوله مهرماه میزبان ارزیابان
یونسکو
نسل فردا /گروه استانها
news@ naslefarda.net

برگزاری ویژه برنامه حسینیه کتاب
نسل فردا  /گروه ایران :به مناسبت ایام ســوگواری ابا عبداهلل
حسین (ع) و یارانش ویژه برنامه حسینیه کتاب با محوریت کتاب
«فصل شــیدایی لیالها» ،به میزبانی کتابخانه شــهید دستغیب
شاهینشهر برگزار شد .در این محفل دانایی ،بصیرت و شور حسینی
جمعی از شاعران و نویسندگان شهرستان ،عالقه مندان ،کتابداران
و اعضای نوجوان کتابخانه دســتغیب حضور داشتند و به ارائه آثار
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خود در موضوع امام حسین و مکتب عاشورا و شهادت پرداختند .در
ابتدای این نشست شهناز طهماسبی ،سمیه بهرامی از شاهین شهر
و بتول حاتم پور از شهر گز برخوار عشق و ارادت و احساسات خود را
در قالب شعر ،نسبت به سید و سرور شهیدان ،ابا عبداهلل الحسین (ع)
بیان کردند .در ادامه مریم عابدی آذر ،نویسنده و تصویرگر تخصصی
کودک کتاب خود با عنوان «من امام حســین (ع)» را برای حضار
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درراستای اقدامات پیشگیری از کم آبی دراستان انجام گرفت:

 340حلقهچاهغیرمجازدریزدپرومسلوبالمنفعهشد
سیدمحمدجوادعرفانفر/گروهاستانها

news@ naslefarda.net

مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد از پر
و مسلوب المنفعه نمودن  340حلقه چاه
غیرمجازدرراستای اقدامات پیشگیری از
کم آبی دراستان خبر داد.
محمدمهدی جوادیان زاده اظهار داشت:
به منظورصیانت از منابع آب زیرزمینی
برنامه ریزی الزم جهــت جلوگیری از
اضافه برداشت بر اساس سند سازگاری
با کم آبــی در تمامی بخشهــا بویژه
بخشهای کشاورزی و صنعت در سطح
شهرستانهای اســتان انجام شده و به
صورت مستمر در حال پیگیری است.
 340حلقه چاه غیرمجاز در
یزد پر و مسلوب المنفعه شد
وی بــا بیان اینکــه انســداد چاههای
غیرمجاز از اولویتهای اصلی این شرکت
دراقدامات پیشگیرانه در راستای کم آبی
میباشد افزود :از سال  94تاکنون بیش از
 340حلقه چاه پر ومسلوب المنفعه شده
ومیزان جلوگیری از اضافه برداشت از این
اقدام حدود  8میلیون مترمکعب است.
جوادیــان زاده تصریــح کــرد :در طی
شش ســال اخیر نزدیک به  40میلیون
مترمکعب از اضافه برداشتها جلوگیری
به عمل آمــده که نیمــی از این صرفه

عکس :نسل فردا

گیالن طی پنج ماه میزبان بیــش از  ۳۰میلیون
گردشــگر بود در این میان ثبت جهانی ماســوله
بعنوان برند گردشگری استان از یک سال قبل به
اولویت بارز استان بدل شده و اینک استاندار خبر
از حضور ارزیابان یونســکو در مهرماه داده و مدیر
متولی گردشگری نیز با تاکید بر تعامل ،از عملکرد
برخی دستگاهها انتقاد کرده است.
عزم مسئوالن گیالن در پی سلسله پیگیریهای
مدام در رفع موانع ثبت جهانی ماسوله که در صدر
آنها پیگیری و حمایتهای استاندار این خطه قرار
دارد ،پس از گذشت  ۱۱ســال از آغاز فرآیند این
پروسه جزمتر شده است بطوریکه در تازهترین خبر
اسداهلل عباسی استاندار گیالن در هفته دولت در
برنامه تلویزیونی حاضر شد و از حضور ارزیابان در
مهرماه امسال در استان خبر داد.
وی پیشتر پــس از حضوری کوتاه در مراســم
اختتامیه جشنواره ملی «طنز پهلو» در شهرستان
فومن ثبت جهانی ماســوله را یــک فرصت برای
استان دانست و همایش را برای بررسی وضعیت
ادامه روند رفع موانع ثبت جهانی ماسوله ترک کرد.
ماســوله با قدمتی حدود یکهزار ســال از سال
 ۹۰در مسیر جهانی شدن قرار گرفت تا اینکه در
سال گذشته با فراهم شدن زمینه حضور ارزیابان
یونسکو برای بررسی شرایط ثبت ،همت مسئوالن
برای رفع هرچه بیشــتر موانع ثبتی این اثر زنده
تاریخی جزمتر شد .البته این شهر تاریخی که در
 ۲۵کیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن و در
دل جنگلهای البرز قرار دارد ،سال  ۱۳۵۴با شماره
 ۱۰۹۰در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید اما
تا به امروز پس از گذشت یک دهه موفق به دریافت
مهر ثبت جهانی نشده است.
با این وجود تالش مســئوالن و مشقت مردمان
ماســوله در راه ثبت جهانی همچنان ادامه دارد؛
بطوریکه پس از یازده سال کش و قوس در مسیر
جهانی شدن همچنان مردمان این شهر تاریخی
با موضوع تأمین انرژی و ســازگاری به روشهای
سنتی گرمایشی در زمستانهای سرد منطقه برای
پیشگیری از آسیبدیدگی بافت قدیمی شهر دست
و پنجه نرم میکنند.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدستی گیالن در تازهترین خبر از وضعیت
ماســوله در یک قدمی حضور ارزیابان یونسکو در
این خطه گفت :از تاریخ  ۶تا  ۱۱مهرماه امســال
ارزیابان یونســکو وارد استان گیالن میشوند و از
منظر تاریخی ماسوله بازدید میکنند.
ولی جهانی در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا افزود:
طی حضور ارزیابان یونســکو ،ماسوله زیرذرهبین
این کارشناســان قرار میگیرد از اینرو در بحث
پاکســازی زباله از ماکلوان فومن تا ماســوله باید
مسئوالن این مناطق نظارت بیشتری بر روی این
امر داشته باشند.
وی با انتقاد از عدم همکاری محیط زیست گفت:
برای تحقق این امر تعامل و همکاری مسئوالن سایر
دستگاههای اجرایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر
است زیرا ثبت جهانی ماسوله مزایای متعددی را با
خود به همراه دارد.
او همچنین با اشــاره به عدم همــکاری بعضی از
دستگاههای دولتی در اجرای مصوبات رفع موانع
ماسوله تصریح کرد :با گذشت  ۲ماه از این مسأله
هنوز بعضــی از ادارات مانند راهــداری و محیط
زیست تعهدات خود را در خصوص ماسوله انجام
ندادهاند.
جهانی ضمن اشاره به نقش حائز اهمیت ارزیابی
میدانی منظر فرهنگی ماســوله در فهرست آثار
جهانی افزود :انتظار ما این اســت کــه دهیاران،
اعضای شورای اسالمی و دستگاههای متولی این
امر در شهرســتان اهتمام ویژهای در تحقق این
هدف داشته باشند.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع
دستی گیالن گفت :تقریباً همه کارها در خصوص
رفع موانع انجام شده و تنها موارد اندکی باقیمانده
که در صورت رفع نشدن آن و طرح اشکال از سوی
بازرسان ،دستگاههای متولی باید پاسخگو باشند.
جهانی اضافه کرد :راهداری و حمل و نقل جادهای
تعهد کرده بود نســبت به ســاماندهی عوارضی
ماســوله اقدام نماید که هنوز این موضوع اجرایی
نشده است.
وی تاکید کرد :انتظار داریم برای به ثمر رسیدن
ثبت جهانی ماسوله همه مدیران دستگاههای ذی
ربط تعامل الزم را داشته باشند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن
در این خصوص بیان کرد :در راستای مشارکت و
انجام برنامههای پاکسازی عمومی متعدد از فومن
تا ماسوله با بخشداریها و همه دهیاران این مسیر
مکاتبه شده است.
مصطفی فــاح مجاور گفــت :برای پاکســازی
محدوده مربوطه دهیاران ،بخشداران و شهرداران
شهرســتان که در اجرای وظایف تصریح شده در
ماده  ۷قانون مدیریت پســماند کوتاهی کنند به
مرجع قضایــی معرفی میشــوند .وی ادامه داد:
همچنین با واحدهای مختلف خدماتی ،تولیدی،
گردشــگری برای نصب بنر تبلیغاتــی با موضوع
مدیریت و آموزش پسماند در مسیر ،پیگیری برای
اجرای کامل تفکیک زباله از مبدأ و پاکســازی
کامل محدوده شهر مکاتبات الزم انجام شده است.

به میزبانی کتابخانه شهید دستغیب شاهینشهر برگزار شد:

معرفی کرد  .در پایان برنامه حسینیه کتاب ،سیدرضا حسینی پور،
شاعر و فرهنگی اهل شهر وزوان ،با تسلیت ایام سوگواری ماه محرم
و صفر ،کتاب فصل «شیدایی لیالها» نوشته «سیدعلی شجاعی» و
سایر آثار وی را معرفی کرد .وی همچنین به معرفی اجمالی از استاد
سیدمهدی شجاعی ،پدر سیدعلی شجاعی و آثار وی نیز پرداخت و
حاضرین را به خواندن آثار این دو نویسنده برجسته در حوزه عاشورا
و امام حسین (ع) دعوت کرد.
گفتنی است ،سلسله نشســتهای حسینیه کتاب با هدف معرفی
کتاب و ترویج کتــاب و کتابخوانی به همــت اداره کتابخانههای
عمومی استان اصفهان از  25مرداد در حال برگزاری است.

جویی در دو سال اخیر رخ داده و عالوه
بر اقدامات انجام شده ،گروههای گشت
و بازرســی همه روزه حتی در روزهای
تعطیل در تمامی شهرستانها با هدف
جلوگیــری از اقدامــات غیــر مجاز و
شناســایی چاههای غیرمجاز ،در حال
گشت زنی میباشند.
تأثیر قابل توجه روند نزوالت
جوی برکاهش افت ســطح
آبخوانها و منابع آب
وی گفت :اگرچه این اقدامات میتواند
تأثیر مناســبی با فرض شــرایط ثابت

(عدم کاهش بارش و جریانات ورودی به
سفره) ،داشته باشد اما توجه به این نکته
ضروری است بررســی رخداد بارشها
نشــان میدهد که روند نزوالت جوی،
کاهشی بوده و این تأثیر قابل توجهی در
افت سطح آبخوانها و کاهش منابع آب
در دسترس دارد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای یزد
افزود :لــذا با توجــه به بحرانــی بودن
منابع آب زیرزمینی الزم اســت تمامی
دستگاههای اجرایی در راستای حفاظت
از منابع آب در وهله اول همکاری همه

جانبــه را جهت جلوگیری ازبرداشــت
بیشتر ازمنابع آب زیرزمینی در بخشهای
مختلــف داشــته باشــند و از حمایت
طرحهای پرآب خواه خــودداری گردد
و در مرحله بعد ســند ســازگاری با کم
آبی را یک نقشــه راه مهم جهت برون
رفت از بحران دانســته و حداکثر تالش
جهت مدیریت مصرف در چارچوب سند
سازگاری با کم آبی انجام شود.
جوادیــان زاده همچنین بــه وضعیت
طرح تعادل بخشــی و مدیریت آبهای
زیرزمینی اشــاره کرد و گفت :در استان

یزد تاکنــون بالــغ بــر  %90چاههای
کشاورزی مجهز به کنتور گردیدهاند.
تقریبــ ًا تمامــی چاههای
کشاورزی اصالح و یا تعدیل
شدهاند
وی در مورد اصالح و تعدیل پروانههای
بهره برداری گفت :تقریباً تمامی چاههای
کشــاورزی اصالح و یا تعدیل شدهاند و
موارد باقیمانده شــامل چاههای دارای
پرونده قضایی ،چاههای غیرفعال (چند
سالی است غیرفعال هستند و با توجه به
اینکه ممکن است متروکه گردند ،درحال
حاضر اصالح و تعدیل انجام نمیشود)،
چاههای با ریز مصــرف پرورش ماهی و
تحقیقاتی و  ...میباشد.
جوادیــان زاده در ارتباط با جلوگیری از
اضافه برداشــت چاهها با توجه به ابالغ
برنامه ســازگاری با کم آبی و همچنین
تعیین هــدف ســال  1400گفت :این
شرکت از سه روش طرح تحویل حجمی
از طریق کنتــور ،تقلیــل منصوبات و
خاموشی اســتفاده مینماید ودر روش
اول برنامه ریزی مدیریت مصرف در قالب
طرح تحویل حجمــی طراحی گردیده
که بدین منظور میزان حجم آب صرفه
جویی برای چاهها در قالب سناریوهایی
مشخص شده و اقدامات الزم برای شارژ
کنتورها صورت پذیرفته است.

اصفهان
 معاون حملونقل ترافیک شهردار
اصفهان مطرح کرد:

جابهجایی روزانه  ۲۵هزار
مسافر با خط چهارم BRT
نسل فردا  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

معاون حملونقل ترافیک شهردار اصفهان
با بیان اینکه خط چهــارم  BRTروزانه ۲۵
هزار مسافر را جابهجا میکند ،گفت :با توجه
به افزایش آلودگی هوا و ترافیک ســنگین
شهر که موجب ایجاد اختالل در آرامش روح
و روان شهروندان شــده است ،حملونقل
انســانمحور در اولویــت برنامههای این
معاونت قرار دارد.
حسین حقشناس در مراسم بهرهبرداری از
پروژههای حملونقل عمومی ،اظهار کرد:
امروز شــاهد افتتاح دو پــروژه حملونقل
همگانی هســتیم که نفع آن بــرای JLHL
شهروندان اســت .وی با بیان اینکه رویکرد
معاونت حملونقل و ترافیک شــهرداری
اصفهان« ،حملونقل انسان محور» با هدف
کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و ایجاد
حملونقل پاک است ،گفت :در این رویکرد
اولویت ،توسعه حملونقل همگانی است که
در مقابل حملونقل خودرو محور قرار دارد.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان
تصریح کرد :با توجه به افزایش آلودگی هوا
و ترافیک سنگین شــهر که موجب ایجاد
اختالل در آرامش روح و روان شــهروندان
شده اســت ،حملونقل انســان محور در
اولویت برنامههای این معاونت قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه ایجاد
حملونقل ریلی هزینهبر و زمانبر اســت،
توسعه خطوط بی آر تی و هوشمند به عنوان
ابزاری که در زمان کوتــاه و هزینه مختصر
میتــوان آن را ایجاد کرد در دســتور کار
مدیریت شهری قرار گرفت.
 ۱۲خط اتوبوس تندرو برای شهر
اصفهان پیشبینی شده است
حقشــناس با بیان اینکه  ۱۲خط اتوبوس
تندرو برای شــهر اصفهان پیشبینی شده
است که نخســتین خط آن در سال ۱۳۹۰
راهاندازی شده اســت ،اظهار کرد :امروز نیز
چهارمین خط  BRTبه صورت رســمی به
عنوان خط شرقی  -غربی به صورت رسمی
به بهرهبرداری رسید.
وی تاکیــد کرد :افتتــاح این دو پــروژه از
نمادهای همگرایی شــهری است و با اینکه
قراردادهای آن در دوره قبل مدیریت شهر
بسته شده است ،اما ذینفعان بسیاری برای
تحقق آن در این دوره دخیل بودند.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان
با بیان اینکه خط چهارم  BRTروزانه  ۲۵هزار
مسافر را جابهجا میکند ،گفت :این خط از
پایانه ترکیبی درونشــهری و برونشهری
جی آغــاز و پــس از عبــور از خیابانهای
هشتبهشت شــرقی ،هشتبهشت غربی،
فرشــادی ،میدان امام حسین (ع) ،خیابان
شیخ بهایی و آتشگاه به پایانه سه راه درچه
ختم میشود.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح ۱۵۰
میلیارد تومان ســرمایهگذاری شده است،
افزود :برای خط چهارم  BRTبه ازای هر سفر
دو هزار تومان هزینه سرمایهگذاری در طی
 ۱۰سال پرداخت شده است که  ۲۰درصد
هزینه را مردم و  ۸۰درصد را شــهرداری و
دولت تقبل میکند.
حقشناس تصریح کرد :اگر این عدد و رقم
را با مترو مقایسه کنیم ،آنچه هزینه میشود
نزدیک به پنج درصد است که نشان میدهد
تا زمانی که خطوط مترو تکمیل میشود،
توســعه خطوط اتوبوس تنــدرو میتواند
وظیفه حملونقل را بر عهده بگیرد.
وی با بیــان اینکه مــردم در نقاط مختلف
شهر اصفهان با یک جابهجایی میتوانند به
خطوط اتوبوس تندرو متصل شــوند ،ادامه
داد :در راستای بهره برداری سامانه موقعیت
یاب اتوبوس که امروز به بهرهبرداری رسید
دستگاه مانیتورینگ در  ۵۰ایستگاه سطح
شهر پیشبینی شده است که مردم را از زمان
رسیدن اتوبوس و خطوط فعال در این مسیر
مطلع میکند.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان
اظهار کرد :تمام اتوبوسهای شهر مجهز به
دستگاه کنسول  GPSشده است که پرداخت
آنالین کرایه و زمانبندی ســفر به صورت
هوشمند از مزایای آن است.

