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برپایی نمایشگاه ها و سیاه چادرهای صنایع دستی در  ۵۰نقطه کرمانشاه
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه از برپایی نمایشگاه ها و
سیاه چادرهای صنایع دستی در  ۵۰نقطه استان خبر داد ...
به طول  ۱۰۰متر؛

بزرگترین رنگینک جهان در
استان بوشهر رونمایی میشود

بزرگتریـن رنگینـک جهـان بـه طـول  ۱۰۰متـر
و عـرض یـک متـر و ضخامـت سـه سـانتیمتر در
جشـنواره رنگینک اسـتان بوشـهر رونمایی میشـود.
دبیـر جشـنواره رنگینـک اسـتان بوشـهر در گفتگو با
خبرنگار مهر اظهار داشـت :اسـتان بوشـهر در عرصه
تولیـد خرما دارای جایـگاه ویژهای در کشـور و جهان
اسـت و شهرسـتان دشتسـتان به عنوان قطـب تولید
خرمای اسـتان بوشـهر محسـوب میشود.
بابـک بهادرپـور بـا اشـاره بـه اینکه شـهر آبپخش
دارای بیشـترین تراکم نخل در سـطح کشـور اسـت،
اضافـه کـرد :بـه همیـن منظـور نخسـتین جشـنواره
رنگینک اسـتان بوشـهر ششـم فرودینماه سـال ۹۵
بـه میزبانـی شـهر آبپخـش برگزار میشـود.
وی بـا اشـاره بـه برگـزاری جشـنواره رنگینـک بـا
مجوز سـازمان میراث فرهنگی و گردشـگری اسـتان
بوشـهر ،خاطرنشـان کـرد :در قالـب ایـن جشـنواره
بزرگتریـن رنگینـک جهـان بـه طـول  ۱۰۰متـر و
عـرض یک متـر و ضخامـت سـه سـانتیمتر رونمایی
میشـود.
دبیـر جشـنواره رنگینک اسـتان بوشـهر اضافـه کرد:
رنگینـک نوعـی شـیرینی محلـی در اسـتان بوشـهر
اسـت کـه بـا خرمـا تهیـه میشـود و بیـش از چهار
هزار سـال سـابقه دارد.
وی گفـت :مـردم این خطـه که بـه مهماننـوازی در
ایـران معـروف هسـتند ،بـرای نکوداشـت میهمانـان
رنگینکهایـی بـا بهتریـن روغنهـای حیوانـی تهیـه
و بـر سـفرههای فقیرانـه روسـتایی از آنـان پذیرایی
میکردنـد.
بهادرپـور افـزود :جشـنواره رنگینـک از سـاعت ۲۰
پنجشنبهشـب پنجـم فرودینمـاه آغـاز و از صبح روز
جمعـه ششـم فروردینمـاه برنامـه سـاخت رنگینگ
آغـاز میشـود و تـا سـاعت  ۱۲تکمیـل خواهـد
شد.
وی ادامـه داد :بـا رای هیئـت داوران ایـن جشـنواره،
افـراد برگزیـده در سـاخت رنگینک انتخـاب خواهند
شـد و جوایـز نفیسـی به این افـراد اهدا خواهد شـد.
دبیـر جشـنواره رنگینـک اسـتان بوشـهر بیـان
کـرد :برنامههـای جانبـی نیـز بـا حضـور مسـئوالن
و هنرمنـدان در خلال برگـزاری جشـنواره اجـرا
میشـو د .

سال بیست و یکم شماره 5721

سند گردشگری اصفهان ،آینده گردشگری شهر را مسیریابی می کند
شهردار اصفهان گفت :در بیستمین هفته از "هر هفته چند افتتاح" رونمایی از سند
گردشگری شهر اصفهان انجام شد ،سندی که می تواند در مسیریابی ...

با حضور عکاسان کشور؛

برپایی نمایشگاه عکس با موضوع
"علویجه در قاب تصویر"

نمایشــگاهی از آثــار شــماری از عکاســان کشــور
بــا عنــوان "علویجــه در قــاب تصویــر" از ســوم
فروردیــن  1395در نگارخانــه شــهرداری شــهر
علویجــه برگــزار مــی شــود.
بــه گــزارش ایمنــا ،در نمایشــگاه عکــس
"علویجــه در قــاب تصویــر" کــه بــا همــکاری

نمایــش گذاشــته مــی شــود.
محمــد میرزایــی یکــی از عکاســان ایــن
مجموعــه ،هــدف از برپایــی ایــن نمایشــگاه را
شــناخت بیشــتر مــردم بــا جاذبــه هــای طبیعــی
و آشــنایی بــا قدمــت ایــن شــهر تاریخــی و
همچنیــن نوعــی تلنگــر هنــری و تذکــر تصویــری

شــهرداری و شــورای اســامی شــهر علویجــه
برپــا مــی شــود تعــداد  50قطعــه عکــس رنگــی
و ســیاه و ســفید بــا موضوعــات مختلــف مســتند
اجتماعــی ،معمــاری و طبیعــت شــهر علویجــه بــه

در راســتای حفــظ و نگهــداری آثــار و ابنیــه
معمــاری اصیــل ایرانــی و طبیعــت زیبــای ایــن
منطقــه دانســت.
وی ضمــن تقدیــر از شــهرداری و شــورای

همزمان با نوروز  95انجام می شود؛

فضاسازی شهری با محوریت "آداب سفر"
بـه گـزارش خبرگـزاری ایمنـا ،دبیـر کمیتـه
فرهنـگ شـهروندی شـهرداری اصفهـان ،بـا
بیـان اینکـه اصفهـان شـهری تاریخـی بـا
جاذبـه هـای گردشـگری اسـت کـه علاوه
بـر پذیرایـی از مسـافران ،شـهروندان ایـن
دیـار از دیـر بـاز اهـل سـفر و گردشـگری
بـوده انـد گفت :بـر این اسـاس درایـن دوره
از تابلوهـای شـهروندی بـه موضـوع "آداب
سـفر" اختصـاص یافتـه اسـت تـا چگونگـی
مسافرت رفتن را فرهنگ سازی کنیم.
محمـد حسـن مردانی طـرح هـای دوره جدید

از تبلیغـات شـهری را بـه سـبک کاریکاتـور
اعلام کـرد و افـزود :انتخـاب همسـفر خوب
در هنـگام سـفر ،اعتـدال در مخـارج سـفر،
اطمینـان از درسـت بـودن وسـیله نقلیـه و
رعایـت سـرعت مطمئنـه از جمله هایی اسـت
َ
کاریکل ِماتـور بـر روی ایـن
کـه بـه سـبک
تابلو های شهروندی نوشته شده است.
وی ،خـوش خلقـی بـا همسـفران و انتخـاب
مقصـد قبـل از سـفر را نیـز از دیگـر مسـائل
مطـرح شـده در ایـن دوره از تبلیغـات
شـهری برشـمرد و خاطرنشـان کـرد :سـفر

اســامی شــهر علویجــه بــه عنــوان متولیــان
برگــزاری ایــن رویــداد هنــری و پشــتیبانی
از عکاســان در حــوزه هــای مختلــف کــه
زیبایــی هــا را بــه هــر بهانــه ای بــه تصویــر
مــی کشــند و بــه عکــس تبدیــل مــی کننــد تــا
بــرای نســل آینــده ایــن ســرزمین ســندی قــوی و
قابــل اعتمــاد باشــد نیــز تقدیــر کــرد.
گفتنــی اســت؛ عکاســان صاحــب اثــر در ایــن
نمایشــگاه اســتاد قاســم محمــدی ،اســتاد احمــد
نصیــر پــور ،محمــد میرزایــی ،دانیــال صــدری،
علیرضــا نــوری ،مجتبــی رهنمــا ،ســجاد میثمــی
و جــواد تفــاخ مــی باشــند.
شــایان ذکــر اســت؛ ایــن نمایشــگاه ســه شــنبه
ســوم فروردیــن  1395بــا حضــور مقامــات اســتانی
و محلــی و همچنیــن تعــدادی از اســاتید عکاســی
کشــور در ســالن شــهرداری ایــن شــهر افتتــاح
مــی شــود.عالقمندان مــی تواننــد تــا پایــان روز
ســه شــنبه  10فروردیــن همــه روزه از ســاعت 16
لغایــت  20از مجموعــه عکــس هــای بــه نمایــش
گذاشــته شــده دیــدن کننــد.
شــهر علویجــه بــا  11هــزار نفــر جمعیــت در 70
کیلومتــری غــرب اســتان اصفهــان قــرار دارد ایــن
شــهر  75هکتــار مســاحت از توابــع شهرســتان
نجــف آبــاد و بخــش مهردشــت مــی باشــد.

رفتـن از توصیـه هـای دینی ،اخالقـی و دارای
برکاتی بیشماراسـت کـه چنانچـه آداب آن را
رعایـت کنیـم سـفرمان خـوش بـا خاطراتـی
بیـاد ماندنـی مـی شـود و عـدم رعایـت آن،
خسـارات جبـران ناپذیری را به دنبـال خواهد
د ا شت .
گفتنـی اسـت ،تابلـو هـای شـهروندی بـا
موضـوع "آداب سـفر" از  27اسـفند مـاه بـه
مـدت  15روز در مناطـق  15گانـه اصفهـان
نصـب مـی شـود.
عالقـه منـدان بـرای کسـب اطالعـات
بیشـتر از تولیـدات فرهنگـی و برنامـه هـای
کمیتـه فرهنـگ شـهروندی شـهرداری
اصفهـان مـی توانند بـا شـماره 34467360
تمـاس بگیرنـد و یـا بـه وب سـایت
 shahrvandi.netمراجعه کنند.

فروردین  95هوای خنک تری نسبت به اسفند خواهیم داشت
مسئول اداره پیشبینی هواشناسی استان اصفهان گفت :خروجی مدل های پیش بینی
در اوایل بهار  95تعدیل خواهد شد به طوری که برای فروردین ...

ایران امروز

اختصاص۶۰۰میلیارد برای جبران خسارات وارده
به باغات و زراعات کرمانشاه
باتصمیــم هیئــت وزیــران ،مبلــغ  ۴۵۰میلیاردریــال
بــه صــورت هزینــهای و  ۱۵۰میلیــارد ریــال بــه
صــورت تملــک داراییهــای ســرمایهای بــرای
جبــران خســارات وارده بــه باغــات و زراعــات اســتان
کرمانشــاه اختصــاص یافــت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از پایــگاه
اطــاع رســانی دولــت ،بــا تصمیــم هیئــت وزیــران
مبلــغ چهارصــد و پنجــاه میلیــارد ریــال بــه صــورت
هزین ـهای و مبلــغ یکصــد و پنجــاه میلیــارد ریــال بــه
صــورت تملــک داراییهــای ســرمایهای بــرای جبــران خســارات وارده بــه باغــات و
زراعــات اســتان کرمانشــاه بــا اولویــت شهرســتان ســنقر و کلیایــی اختصــاص یافــت.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
مبلــغ چهارصــد و پنجــاه میلیــارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر )۴۵۰ریــال بــه صــورت هزینــهای
و مبلــغ یکصــد و پنجــاه میلیــارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر )۱۵۰ریــال بــه صــورت تملــک
داراییهــای ســرمایهای از محــل منابــع مــاده ( )۱۲قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت
بحــران کشــور ،موضــوع بنــد (م) مــاده ( )۲۸قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون
تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت ( – )۲مصــوب  – ۱۳۹۳بــرای جبــران خســارات
وارده بــه باغــات و زراعــات اســتان کرمانشــاه بــا اولویــت شهرســتان ســنقر و کلیایــی و
همچنیــن ارتقــای بهــره وری آبیــاری و توســعه آبیــاری نویــن در اختیــار دســتگاههای
اجرایــی ذیربــط قــرار میگیــرد تــا برابــر قوانیــن و مقــررات مربــوط هزینــه شــود.
اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول رییــس جمهــور ،ایــن مصوبــه را بــرای اجــرا بــه وزارت
کشــور ،وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ،وزارت جهادکشــاورزی و ســازمان مدیریــت و
برنامــه ریــزی کشــور ابــاغ کــرد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه خبر داد:

برپایی نمایشگاه ها و سیاه چادرهای صنایع دستی
در  ۵۰نقطه کرمانشاه

معـاون صنایـع دسـتی اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان کرمانشـاه از برپایـی نمایشـگاه هـا و
سیاه چادرهای صنایع دستی در  ۵۰نقطه استان خبر داد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،پروانه حیـدری پیـش از ظهر چهارشـنبه در نشسـتی خبـری از برگزاری
نمایشـگاه هـای صنایـع دسـتی در اسـتان کرمانشـاه به مناسـبت ایـام نوروز خبـر داد و گفت :سـال
هـای قبـل بـرای برگـزاری نمایشـگاه ها بیشـتر سـلیقه ای عمل می شـد اما امسـال آن را نظـام مند
کردیـم و بـر اسـاس ویژگی هـای خاص شـرکت های برگـزار کننـده انتخاب شـدند.
معـاون صنایـع دسـتی اداره کل میراث فرهنگی اسـتان کرمانشـاه اظهار داشـت :در  ۵۰نقطه اسـتان
امسـال بیش از  ۱۰۰نمایشـگاه و سـیاه چادر برپا خواهد شـد و امسـال سـعی داریم نوروزی متفاوت
را بـا برگـزاری برنامه هـای مختلف رقـم بزنیم.
حیـدری گفـت :بـر اسـاس فراخـوان صـورت گرفتـه بـه کارگاه های فعـال صنایع دسـتی در اسـتان
اعلام شـده کـه در زمـان نـوروز بـا بروشـور اعلام کننـد کـه در نـوروز فعالیـت دارند و بر اسـاس
برنامـه ریزی هـای صورت گرفته گردشـگران می توانند یک کارگاه گردی نوروزی هم داشـته باشـند.
وی یـادآور شـد :امسـال مـوزه صنایع دسـتی در دبیراعظم کرمانشـاه را فعـال کردیـم و در طبقه اول،
هـم فروشـگاه صنایع دسـتی و هم  ۵غرفـه کارگاهـی داریم.
معـاون صنایـع دسـتی اداره کل میـراث فرهنگی اسـتان کرمانشـاه خاطر نشـان کرد :هـم چنین خانه
صنایـع دسـتی کرمانشـاه در ایام نـوروز به صـورت فعـال خواهد بود.

مسئول اداره پیشبینی هواشناسی استان اصفهان در آخرین نشست خبری سال :94

شهردار اصفهان:

فروردین  95هوای خنک تری نسبت به اسفند خواهیم داشت
مســئول اداره پیشبینــی هواشناســی اســتان
اصفهــان گفــت :خروجــی مــدل هــای پیــش
بینــی در اوایــل بهــار  95تعدیــل خواهــد شــد بــه
طــوری کــه بــرای فروردیــن افزایــش دمــا  1درجــه
سانتی گراد پیش بینی می شود.
بــه گــزارش خبرگــزاری ایمنــا ،نویــد حــاج بابایــی
در آخریــن نشســت خبــری اداره کل هواشناســی
در ســال  94در جمــع خبرنــگاران ضمــن اشــاره
بــه وضعیــت بــارش هــوای اســتان در ســال آبــی
جــاری گفــت :میانگیــن وزنــی بــارش ســال آبــی
جــاری از اول مهــر تــا  24اســفند  94برابــر بــا
 72.9میلــی متــر اســت کــه بــا کاهــش  9درصــدی
نســبت بــه ســال گذشــته و نســبت بــه مقایســه
بلندمــدت بــا کاهــش حــدود  33درصــدی همــراه
بــوده اســت.
حــاج بابایــی تصریــح کــرد :میــزان بــارش
در ایســتگاه کوهرنــگ بــه عنــوان ایســتگاه
شــاخص در تامیــن آب زاینــده رود تــا  24اســفند،
 747میلــی متــر بــوده اســت کــه  27درصــد از
میانگیــن بلنــد مــدت خــود کمتــر اســت.
وی تاکیــد کــرد :درصــد تغییــرات ســال آبــی جاری
نســبت بــه بلنــد مــدت تــا  24اســفند مــاه 94
حاکــی از کاهــش شــدید بــارش در قســمت هــای
مرکــز و شــرق اســتان اســت کــه بیــش از
 81درصد کاهش بارش داشتیم.
حــاج بابایــی ادامــه داد :کاهــش بــارش در اکثــر
ایســتگاه هــای اســتان وجــود داشــته اســت کــه
از ایــن میــان بیشــترین کاهــش در نواحــی شــرق
و جنــوب شــرقی  70تــا  80درصــد بــوده اســت.
وی ضمــن اشــاره بــه کاهــش بــارش در اکثــر
نوحــی اســتان اضافه کــرد :در بیشــتر قســمت های
اســتان بــا کاهــش بــارش روبــرو بــوده ایــم و تنهــا
بخــش هــای شــمال اســتان و  2ایســتگاه میمــه
و گلپایــگان از میانگیــن بــارش نســبتا نرمالــی
برخــوردار بــوده اســت.
حــاج بابایــی در خصــوص وضعیــت دمــای
اســتان خاطــر نشــان کــرد :میانگیــن دمــای

اســتان اصفهــان در بهمــن مــاه  0.6 ،94درجــه
سانتی گراد گرم تر بوده است.
وی میانگیــن دمــای اســتان در دی مــاه 94
نســبت بــه بلنــد مــدت را گــرم تــر عنــوان کــرد
و گفــت :میانگیــن دمــای دی مــاه  94نســبت بــه
بلنــد مــدت  1.8درجــه ســانتی گــراد گــرم تــر
بــوده اســت.

تحــت تاثیــر خشکســالی قــرار دارنــد.
وی ادامــه داد :مرکــز ،شــرق و جنــوب شــرق و
بخــش هایــی از شــمال و جنــوب اســتان دچــار
خشکســالی شــدید و بســیار شــدید شــده اســت و
تنهــا سرچشــمه هــای آبــی زاینــده رود در وضعیــت
نرمــال بــه ســر مــی برنــد.
مســئول اداره پیشبینــی هواشناســی اســتان

نیمه دوم زمستان  94گرم تر بوده است
مســئول اداره پیشبینــی هواشناســی اســتان
اصفهــان اضافــه کــرد :ســازمان هواشناســی در
یــک شــاخص جدیــد تحــت عنــوان ،SPEI
عــاوه بــر داده هــای بــارش ،تبخیــر و تعــرق
کــه نقــش موثــری در تغییــر شــدت خشکســالی
دارد ،مــواردی را بررســی مــی کننــد کــه در نتیجــه
شــاخص واقعــی تــری از شــدت خشکســالی ارائــه
مــی دهــد.
حــاج بابایــی وضعیــت خشکســالی ســه ماهــه
اســتان اصفهــان تــا پایــان  94را بــه ایــن صــورت
عنــوان کــرد و گفــت :بــه علــت کمبــود بــارش
نســبت بــه بلنــد مــدت در ســه ماهــه منتهــی بــه
بهمــن ســال آبــی جــاری و همچنیــن افزایــش
دمــای میانگیــن نســبت بــه بلنــد مــدت در  2مــاه
دی و بهمــن  94کــه منجــر بــه افزایــش تبخیــر و
تعــرق شــده اســت ،اکثــر شهرســتان هــای اســتان

اصفهــان تاکیــد کــرد :ایــن شــاخص خشکســالی
را از ابتــدای ســال آبــی جــاری تــا پایــان 94
مشــخص مــی کنــد و حاکــی از ایــن اســت کــه
تنهــا بخــش هایــی از غــرب و شــمال غــرب
اســتان در شــرایط نرمــال بســر مــی بــرد.
وی افــزود :شــدت خشکســالی در شهرســتان
خمینــی شــهر ،فالورجــان ،مبارکــه ،دهاقــان،
اصفهــان و لنجــان بیشــتر اســت.
حــاج بابایــی در خصــوص مســاحت خشکســالی
اســتان تــا پایــان بهمــن  94ادامــه داد :حــدود 64
درصــد مســاحت اســتان دچــار خشکســالی اســت
کــه  22.5درصــد آن را خشکســالی شــدید و بســیار
شــدید تشــکیل مــی دهــد.
عمــده تریــن پهنــه هــای خشکســالی شــدید و
بســیار شــدید اصفهــان بــه گفتــه حــاج بابایــی
مناطــق مرکــزی شــامل شهرســتان هــای
اصفهــان ،خمینــی شــهر ،فالورجــان ،مبارکــه،

آگهی
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به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب
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 /2929م الف
منشی شعبه اول دادگاه عمومی شهر ارسنجان
لطفعلی قنبریان

دهاقــان ،لنجــان و نجــف آبــاد اســت.
وی درصــد جمعیــت خشکســالی اســتان تــا پایــان
 94را بیــان کــرد و گفــت :حــدود  68درصــد
جمعیــت اســتان تحــت تاثیــر طبقــات مختلــف
خشکســالی هســتند کــه  43.6درصــد مــردم
دچــار خشکســالی شــدید و بســیار شــدید هســتند
و تنهــا  31.1درصــد از مــردم اســتان در مناطــق
بــا وضعیــت خشکســالی نرمــال زندگــی مــی کننــد.
حــاج بابایــی بــه کاهــش ســطح پوشــش بــرف در
حوضــه زاینــده رود اشــاره کــرد ،و گفــت :افزایــش
دمــا در زمســتان موجبــات کاهــش قابــل توجــه
ســطح بــرف در حــوزه زاینــده رود شــده اســت
و نشــانگر ایــن اســت کــه ذخیــره مطمئنــی از
وضعیــت بــرف نداریــم.
وی پیــش بینــی فصلــی بــارش طــی ســه مــاه
آینــده را عنــوان کــرد و گفــت :در نواحــی غربــی
و سرچشــمه هــا در حــدود نرمــال بلنــد مــدت را
شــاهد هســتیم و دربقیــه مناطــق اســتان کمتــر از
نرمــال اســت.
وی در مــورد میــزان بــارش گفــت :بــارش عمدتــا
بــه صــورت رگبارهــای بهــاری انتظــار مــی رود
کــه ایــن بــارش هــا بــه حــدی نیســت کــه بتوانــد
کمبــود بــارش را جبــران کنــد.
حــاج بابایــی در خصــوص پیــش بینــی فصلــی دمــا
گفــت شــرایط افزایــش نســب دمــا بیــن  0.5تــا 1
درجــه ســانتی گــراد در اردیبهشــت انتظار مــی رود.
وی در مــورد وضعیــت بــارش و دمــا در طــی
فروردیــن مــاه  95خاطــر نشــان کــرد :بصــورت
بــارش هــای بهــاری ،گاهــی بــا وزش بــاد شــدید
بــر روی اســتان انتظــار مــی رود.
وی همچنیــن یــادآور شــد :شــدت بــارش هــا
عمدتــا در نواحــی غربــی و شــمال غــرب و جنــوب
غــرب خواهــد بــود کــه در بعضــی از مناطــق
غربــی شــرایط تشــدید بــارش هــا بــه صــورت
رگبارهــای محلــی وجــود دارد.
مســئول اداره پیشبینــی هواشناســی اســتان
دمــای هــوای نواحــی مرکــزی و شــرقی را همــراه
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بــا پدیــده گــرد و خــاک پیــش بینــی کــرد.
حــاج بابایــی افــزود :نوســانات و تنــش هــای
دمایــی طــی مــاه فروردیــن  95وجــود دارد.
مســئول اداره پیشبینــی هواشناســی اســتان
اصفهــان در خصــوص توصیــه هــای کاربــردی
دمــا گفــت :بــا توجــه بــه افزایــش میانگیــن
دمــای اســتان در اســفند  94کــه بیــن  2تــا 3
درجــه ســانتی گــراد نســبت بــه مقــدار نرمــال
بــوده اســت و ســبب گل دهــی زودرس درختــان
میــوه در شــمال و مرکــز و شــرق اســتان شــده،
خروجــی مــدل هــای پیــش بینــی در اوایــل بهــار
 95تعدیــل خواهــد شــد بــه طــوری کــه بــرای
فروردیــن افزایــش دمــا  1درجــه ســانتی گــراد
پیــش بینــی مــی شــود.
وی تاکیــد کــرد :پیــش بینــی هــای هواشناســی
حاکــی از شــرایط بــارش هــای متمایــل بــه کمتــر
از ســطح نرمــال در ســطح اســتان تــا اوایــل 95
اســت .از ایــن رو مدیریــت مناســب جهــت مصــرف
بهینــه از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
حــاج بابایــی در ایــن خصــوص اضافــه کــرد:
حتــی االمــکان از هــدر رفــت آب بایــد جلوگیــری
کــرد و همچنیــن الزم اســت هرگونــه توســعه ای
در زمینــه هــای کشــاورزی و صنعتــی بــا توجــه بــه
کمبــود بــارش و واقعیــت هــای اقلیمــی هــر منطقه
و شــرایط خشکســالی ،طراحــی و اجــرا شــود.
مســئول اداره پیشبینــی هواشناســی اســتان
اصفهــان ضمــن اشــاره بــه روز جهانــی
هواشناســی خاطــر نشــان کــرد :همــه ســاله 23
مــارس مصــادف بــا ســوم فروردیــن( امســال
روز  4فروردیــن مــاه  95بــه عنــوان روز جهانــی
هواشناســی تعییــن شــده اســت.
حــاج بابایــی شــعار امســال ســازمان جهانــی
هــوا شناســی را "اقلیــم آینــده :داغ تــر ،خشــک تر،
نمنــاک تــر" عنــوان کــرد و گفــت :اقلیــم جهــان
در حــال تغییــر اســت و طــی دهــه هــای آتــی بــا
افزایــش بیشــتر گازهــای گلخانــه ای ناشــی از
فعالیــت هــای بشــر تشــدید مــی شــود.

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشــود قمر معتمدی دادخواستی به خواســته طالق به طرفیت حســن غالمی فرزند
محمدحسن تسلیم دادگاه عمومی داراب نموده که به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی مورخ  95/3/6ساعت
 11تعیین شــده به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده 73
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه
به دفتر این دادگاه واقع در داراب بلوار دانشجو مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست
و ضمائم را دریافت نموده و در وقت یاد شــده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق مقررات
قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/680م الف
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی داراب
نوراله اقبال

سند گردشگری اصفهان
آینده گردشگری شهر را
مسیریابی می کند

شـهردار اصفهـان گفـت :در بیسـتمین هفتـه از "هر
هفتـه چنـد افتتـاح" رونمایـی از سـند گردشـگری
شـهر اصفهـان انجام شـد ،سـندی که مـی تواند در
مسـیریابی آینـده گردشـگری اصفهـان بسـیار مؤثر
باشـد .دکتـر مهدی جمالی نـژاد در گفتگو بـا خبرنگار
خبرگـزاری ایمنا اظهار کرد :سـند گردشـگری شـهر
اصفهـان با همـکاری اندیشـمندان داخلـی و خارجی
تدوین شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد :گردشـگری شـهر یکـی از
گونه های گردشـگری اسـت اما یکی از مشـکالت در
بحث گردشـگری این اسـت کـه  27دسـتگاه درگیر
مباحـث گردشـگری هسـتند و متأسـفانه یکـی از
مشکالت در این راسـتا موازی کاری دستگاهها است.
شـهردار اصفهـان اضافه کـرد :کارگروه گردشـگری
اسـتان بـرای هـم افزایـی این دسـتگاهها مـی تواند
فعالیـت هـای خوبـی انجـام دهـد و آنهـا را همگـرا
کنـد امـا در شـهر اصفهـان ضـروری بـود کـه سـند
گردشـگری شـهر اصفهـان انجـام شـود.
وی خاطرنشـان کرد :برای اینکه بدانیـم در آینده باید
چـه کارهایـی انجـام دهیم ،کـدام گونه گردشـگری
را دنبـال کنیـم و کـدام گردشـگری را ترویـج دهیـم
و پیـش ببریـم  ،سـند گردشـگری کالنشـهر شـهر
اصفهـان را بـرای اولیـن بـار تدوین کردیم کـه تمام
مباحـث در آن مطرح شـده اسـت.
جمالـی نـژاد ابـراز امیـدواری کـرد برنامـه هـای
راهبـردی اصفهـان نیـز بـا همـکاری اندیشـمندان
داخلـی و خارجـی تکمیـل شـود.
وی افـزود :در بحـث گردشـگری مباحـث مختلفـی
وجـود دارد مثـل اتحادیـه هـای گردشـگری،
تورگردانـان ،اتحادیـه هتلـداران ،اتحادیـه صنایـع
دسـتی و بسـیاری از آنهـا کـه همـه بایـد هم راسـتا
و هـم افـزا حرکـت کننـد کـه این سـند در ایـن باره
راهکارهـای خوبـی ارایـه مـی کنـد.

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید
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