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 کــرج - ســیدعلی اولیایــی، 
خبرنگارتوســعه ایرانی-دبیر هیات 
امناء و رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی 
استان البرز و واحد کرج، به مناسبت 
ایام اربعین حســینی، طی سخنانی 
ضمن تشــریح ویژگی هــای پیاده 
راه نجــف – کربال به بیــان بایدها و 
نبایدها در طراحی موکب های اربعین 
پرداخت و گفت: برای طراحی موکب 
ها نیاز است ویژگی های محیطی این 

منطقه را به خوبی بشناسیم.
دکتر حســین کالنتــری خلیل 
آباد با اشــاره به ضــرورت توجه به 
اســتانداردهای مذهبی در پیاده راه 
اربعین، اظهار داشــت: از امام صادق 
)ع( نقل شــده اســت که هرکس به 
قصد زیــارت قبر امام حســین)ع( 
پیاده از خانه اش خارج شود ، خداوند 
برای هر قدمش حسنه ای می نویسد 

و گناهی را می آمرزد.
وی افــزود: یکی از جلــوه های 
وحدت در معماری قدســی اسالمی 

به واقع همین پیــاده روی نجف به 
کربالست که زائران مختلف از ایران، 
پاکستان، افغانســتان، هندوستان، 
کشورهای حوزه خلیج فارس و  در آن 
حضور می بایند. پیاده روی نجف به 
کربالی معلی از سال ها پیش وجود 
داشته و کاروان ها، هیئت ها و موکب 
ها در این مسیر حرکت می کردند و 
در ایام عاشــورا، اربعین ، اول رجب 
و نیمه شــعبان پیــاده روی از نجف 

تا کربال با شور بیشتر اجرا می شود.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی 
اســتان البرز بیان داشــت: مســیر 
نجف به کربــال بــا 1452 عمود تا 
حرم حضــرت ابوالفضل العباس )ع( 
نشانه گذاری شــده ، که فاصله های 
این نشــانه گذاری بطور متوســط 
حدود 50 متر اســت و زمــان ایده 
آل جهت طی این مســیر حدود سه 
روز می باشد و در طول مسیر حدود 
7000 موکب وجود دارد که موکب 
های این مسیر اغلب دائمی نیستند 

و برخی کــه دائمی هســتند بدون 
داشــتن اصول طراحی ساخته شده 
اند و صرفا به برطرف کردن نیاز های 
اولیه زوار اکتفا نموده اند. نکته قابل 
توجه این است که طراحی این موکب 
ها بایــد دارای اصول شهرســازی و 
معماری باشــد . این مســیر یکی از 
بارزترین عناصر خطی اســت که در 
آن زائران و گردشــگران از بدو ورود 
به نجف اشرف تا رســیدن به بارگاه 
اصلی با فعالیت های متنوع مذهبی، 
فرهنگی، تجــاری و خدماتی مواجه 
می شــوند و بتدریج بــرای ورود به 

فضای زیارتی بارگاه آماده شوند.
دبیر هیــات امناء دانشــگاه آزاد 
اسالمی استان البرز افزود: پیاده راه 
های مذهبی یک سری شاخص هایی 
دارد که از اهمیــت زیادی برخوردار 
اســت ، شــاخص های ایجاد پیاده 
راه در فضاهــای شــهری، نیازهای 
انسانی ، امنیت، آسایش، دسترسی ، 
اجتماع پذیری، جذابیت،پیوستگی 

مســیر، نفوذپذیری، تنوع کاربری، 
خوانایی،سر زندگی، انعطاف پذیری 
منظر، آســایش حرارتی، روشنایی، 
عوامل اجتماعی و فرهنگی و  اســت 
که در پیــاده راه فرهنگی-مذهبی 
نجف به کربــال، اغلب شــاخص ها 
حاکم اســت ولی آن چیزی که این 
پیاده راه را از ســایر مسیرها متمایز 
می سازد مســائل فرهنگی، تصویر 
ذهنی و مســائل آئینی اســت. در 
ایــن مســیر، مجموعــه رفتارهای 
قدم به قدم که به تدریج رنگ و بوی 
زیارت به خود مــی گیرند همچون 
ســروصدای نوحه خوانی، مداحی، 
اذان و دعوت زوار، تغییر کاربری ها به 
واحدهای فرهنگی ، مذهبی، مزین 
شدن مســیرها و اســتقرار کاربری 
های عبادت، تدریس، قرائت قرآن و 
طلب اجابت دعا و  بــه این نکته مهم 
داللت دارند که هــر عنصر از فضای 
حرم قدسی، سلســله مراتب تقدس 
خود را از همجواری قبر آن امام می 

گیرد، منظرهای مقدس توسط آداب 
و رسوم شکل می گیرند و معموال از 
زمینه های غیرمذهبی آغاز شده و در 
تداوم فرهنگ انسانی به زمینه های 
مذهبی می رســند. از خارج شهر به 
طرف مکان مقدس نیز فضا به تدریج 
مقدس می شود. آستانه ها و دروازه 
ها نشــان عبور تدریجی اند و مرحله 
ای که ســرانجام به صحــن داخلی 
منتهی می شــود، چشم انداز ، رفتار 
زائر را تحت تاثیر قرار می دهد جایی 
که بقعه مقدس برای نخســتین بار 
به دیده زائر می آید، اهمیت فراوان 
دارد و در داخل شهر به هنگام عبور 
از خیابــان هایی کــه راه به صحن 
مبارک می برد، شایســته است که 

زائر تعظیم کند.
دکتــر کالنتــری اضافــه کرد: 
دسترسی به فضای شهری و شفافیت 
و دید بصری الزم با رعایت تناســب 
فضایــی در طول مســیر تا حدودی 
برقرار اســت و انعطاف پذیری خوب 
مبلمــان متناســب ایــام اربعین تا 
حدودی وجــود دارد و رویداد هایی 
هــم در طول مســیر هســت که به 
رویدادهــای خیابانــی قلمداد می 
شــود و از طرفی با توجه به استقبال 
مردم عراق و تکریم زائران حسینی 
شــاهد صحنه های زیبــا و ملکوتی 
در طی مسیر هســتیم بنا بر همین 
رویدادهاست که مردم را مشتاق تر 

از گذشته نموده است.
این اســتاد تمام گــروه معماری 
افزود: برای طراحــی موکب ها می 
بایســتی عناصر طبیعی شامل آب ، 
نخل ، آسمان و زمین را مد نظر قرار 
قرار داد و نظاره گر بود، یکی آسمان 
و زمین که در زیارت عاشــورا به آن 
اشاره شده اســت و دو عنصر نخل و 
آب در عاشورا مطرح می شود به ویژه 
گذشتن از نخلســتان و آب آوردن 
حضرت عباس)ع(. آســمان بر این 
مصیبت بزرگ گریسته و رنگ عوض 

کرده و خورشید خونی شده است.
وی افزود: تردد عده ای از زائرین 
بــا ماشــین در این مســیر خالف 
طریقت عاشقان است، چون موکب 
ها و عمودهای واقع در مسیر کمرنگ 
و کمرنگ تر می شوند و آدمی از درک 
آن عاجز می ماند . جمال شناســی 
موکب ها بایســتی همــواره مدنظر 
باشــد، در حوزه طراحی ، یک طراح 
می تواند نمادها، نشــانه ها و مفاهیم 
را به نســبتی درســت بین انسان و 
آن محیط ایجاد کند بــه نحوی که 
رابطه مطلوب برقرار شود. شفافیت 
نور، فضای باز و بســته و متناســب 
با نیازهــای مردم بایــد در طراحی 
موکب مدیریت شــود. فضای نیمه 
باز و پوشــیده باید چند عملکردی 
باشــد، فضای طبــخ و تهیــه مواد 
خوراکی بســیار مهم اســت، فضای 
سرویس بهداشتی، وضوخانه و فضای 
رســانه های دیجیتال خیلی اهمیت 
دارد. فضــای اجرای مراســم های 
مذهبی، فضای بهداشــتی درمانی 
و فضاهای مربوط بــه خدمتگزاران 
زائران باید مورد توجه معمار موکب 
قرار داشته باشــد، اما در بسیاری از 
موکب ها فضای ویــژه خدمتگزاران 

زائران در نظر گرفته نمی شود.

دکتر حسین کالنتری 
خلیل آباد با اشاره 

به ضرورت توجه به 
استانداردهای مذهبی 

در پیاده راه اربعین، اظهار 
داشت: از امام صادق )ع( 

نقل شده است که هرکس 
به قصد زیارت قبر امام 

حسین)ع( پیاده از خانه 
اش خارج شود ، خداوند 

برای هر قدمش حسنه ای 
می نویسد و گناهی را می 

آمرزد.

     راه اندازی غرفه اورژانس
 در ایستگاه مترو امام حسین)ع( 

اصفهان

 اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-به مناسبت ســالروز فوریتهای پزشکی 
، اورژانس اســتان بــا همکاری شــرکت مترو 
اصفهان اقدام به برگزاری غرفه آموزش همگانی 
احیای قلبی تنفســی و آشــنایی بــا اورژانس 
پیش بیمارســتانی در ایســتگاه متــرو دروازه 

دولت کرد.
در این غرفــه، مربــی آموزشــی اورژانس 
پیش بیمارستانی به صورت رو در رو برای مردم 
درمورد آشنایی با اورژانس و فرایند امدادخواهی 

و احیای قلبی تنفسی پایه، آموزش خواهد داد.
گفتنی است این غرفه از روز چهارشنبه 2۳ 
شهریور ماه تا روز یکشنبه 27 شهریور ماه در دو 
نوبت صبح) 10 تا 12 (و عصر )1۶ تا 20 ( پذیرای 

عالقمندان بود
همچنین براساس هماهنگی های انجام شده 
با روابط عمومی شــرکت مترو اصفهان، پوستر 
فرایند امدادرسانی اورژانس در تابلو های اعالنات 
ایستگاه های مترو نصب شده است و در معرض 

تماشای عموم مردم قرار گرفت
       

 پایش شبانه روزی شبکه
 آب شرب همدان

 همدان-مریــم قاسمی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مرکز پایش شرکت آب و فاضالب استان 
بر شبکه آب شرب شهر همدان 24 ساعته نظارت 

می کند.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
همدان گفت: با کلرسنجی های انجام شده مقدار 
کلر باقی مانده در شبکه در حد مجاز است و آب 
مورد اســتفاده شــهروندان هیچگونه مشکلی 
برای شرب و بهداشت ندارد. فرهاد بختیاری فر 
گفت: آب شرب شهری مطمئن ترین منبع آب 
در زمان فراگیری بیماری های واگیردار است و 
سالمت آب منتقل شده از چاه های کشاورزی از 
لحاظ میکروبی و فیزیکوشیمیایی به شکل منظم  
بررسی می شود و بر اساس نمونه برداری و پایش 
نقاط مختلف شبکه و  گزارش های مردمی، شاهد 

افزایش کمی و کیفی آب هستیم.
او با اشــاره به اینکه یکی از راهکار های عبور 
از تنش آبی، انتقال آب های زیرزمینی به شبکه 
آبرسانی شهر است گفت: با مجموعه برنامه های 
اجرا شده، شبکه توزیع آب در شهر به ثبات نسبی 
رسیده و مخازن ارتفاع خوبی دارند به نحوی که 
مخازنی که منحصرا از آب های ســطحی  تغذیه 
می شدند هم اکنون امکان توزیع آب زیرزمینی 
را دارند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
همدان با اشــاره به اینکه با تدابیر انجام شده و 
هدایت آب از سرشاخه های سیمین و ابرو، تتمه 
ذخیره آبی سد اکباتان حفظ شد گفت:برداشت 
از ســد اکباتان بین ۳۳0 لیتر در ثانیه است در 
حالی که این رقم پیش از این بین هزار تا هزار و 

200 لیتر بر ثانیه بود.
      

بیش از ۵۲ هزار زائر در 
اردوگاه های هالل احمر 

کرمانشاه اسکان یافتند
 کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
سرپرست جمعیت هالل احمر کرمانشاه گفت: 
تاکنون بیــش از 52 هزار نفــر از زائرین اربعین 
حســینی )ع( در اردوگاه های اسکان اضطراری 
و مکان های عمومی تجهیز شــده اسکان داده 
شده اند. محمدباقر محمدی سرپرست جمعیت 
هالل احمر کرمانشــاه گفت: در این مدت، یک 
هزار و 2۳۶ نفر از خدمات تســت قند و فشــار 
خون بهره مند شــدند و 11 هزار 500 عدد آب 
معدنی، 2 هزار و 100 قرص نــان، چهار هزار و 
۶4۳ تخته موکت، سه هزار 447 تخته پتو و 75۸ 
بســته غذایی بین زائران توزیع شده است. وی 
خاطرنشان کرد: امدادرســانی توسط نیرو های 
عملیاتی جمعیت هالل احمر نیز انجام شــده و 
به تعداد یک هزار و 7۹4 نفــر در تجمعات انبوه 
براثر گرمازدگی امدادرسانی صورت گرفته است. 
سرپرست جمعیت هالل احمر کرمانشاه گفت: 
آموزش چهره به چهره امداد و کمک های اولیه 
نیز برای هشت هزار و 12۹ نفر در مرز خسروی 
برگزار شد و هشــت دســتگاه چادر نماز برای 

برپایی نماز هم برپا شده است.

استانها
دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز و واحد کرج تاکید کرد؛

  ضرورت توجه به استانداردهای مذهبی در پیاده راه اربعین

 ساری-خبرنگارتوسعه ایرانی-معاون تحقیقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران از اخذ مجوز برای راه اندازی 
پارک علم و فناوری ســالمت اســتان خبر داد و گفت : این 

مجموعه در ساری ساخته می شود.
دکتر پدرام ابراهیم نژاد  در گردهمایی معاونین تحقیقات 
و فناوری کالن منطقه یک کشــور ، افــزود : پارک فناوری 

ســالمت مازندران در زمین هفت هکتــاری در جاده دریا 
ساخته می شود.

وی ادامه داد: با راه اندازی این پارک مشکل کمبود فضای 
فعالیت شــرکت های دانش بنیان برطرف می شود و مطمنا 
شاهد افزایش شــرکت های دانش بنیان و هسته های فناور 

خواهیم بود.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
از در حال اجرا بودن برج فناور به عنوان یکی از زیرســاخت 
های حوزه فناوری سالمت مازندران نام برد و گفت: این طرح 
با پیشرفت فیزیکی 20درصددر حال ساخت است که پس 

از بهره برداری در اختیار شرکت های فناور قرار می گیرد.
دکتر ابراهیم نژاد، مشــکل موجود در امــر تحقیقات را 

فاصله میان فناوری و تولید علم عنوان کرد که صنایع همدلی 
را با دانشگاه ندارند.

وی ادامه داد: ســه درصد بودجه تحقیقات دانشــگاه به 
کتابخانه اختصاص داده شد که ســاالنه کتاب های زیادی 
خریداری می شود و نیاز اســت منابع اطالعاتی بروزرسانی 

اطالعات شود.
معاون تحقیقــات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی 
مازندران گفت: ســاخت کتابخانه مرکزی به متراژ بیش از 

هشت هزار متر مربع که در حال ساخت است.

 مشهد-خبرنگارتوسعه ایرانی-شــهردار مشهد گفت: 
یکی از اساســی ترین برنامه های شــهرداری مشهد که به 
شدت در حال پیگیری اســت، اتمام پروژه های نیمه تمام 

است.
عبداهلل ارجاعی شهردار مشهد گفت: وقتی کارگاه نیمه 
تمامی باقی می ماند چند اشکال ایجاد می کند، اولین ایراد 
بالتکلیفی نیرو های انســانی است، زیرا پیمانکار نمی تواند 

کارگر را بدون دستمزد وادار به فعالیت کند.
او افزود: دومین نکته ای که وجود دارد این است که اگر 
به یک پــروژه عمرانی پول تزریق نشــود، زمان اجرای آن 

طوالنی می شود و مردم دچار مشکل می شوند.

شهردار مشهد درباره وضعیت مگاپروژ ها ادامه داد: یکی 
از اعضای شورای شهر یکی از مگا پروژه ها را اعالم کرد و قرار 
بود ما زمین را متری 400 هزار تومان خریداری کنیم، اما 
قیمت آن ۸00 هزار تومان شد. در پروژه بازگشایی پادگان 
قبل از تصویب در کمیسیون چیزی اعالم نشد. قبل از اعالم 
برداشتن دیوار های پادگان دالالن روی زمین مردم دست 

گذاشته بودند.
ارجاعی بیان کرد: پروژه های شــهری مرتبط با اقتصاد 
شهر اســت. وقتی پروژه بصیرت بازگشــایی شد اختالف 
قیمتی در آن منطقه ایجاد کرده بــود. همچنین در کرانه 
شــمالی شــهر اتفاقات خوبــی خواهد افتــاد. طرح های 

تفصیلی مشهدکه مدت ها مانده است تا انتهای سال ابالغ 
خواهد شد.

او تصریح کرد: ســعی می کنیم فاز یک خط ســه قطار 
شهری مشهد را با کمک دولت در این دوره مدیریت شهری 
به بهره برداری برسانیم. در شرق شهر مشهد نیز یک پروژه 

مسکونی ساخته خواهد شد.
شهردار مشهد با بیان اینکه از شروع کار ما در شهرداری 
مشــهد، تا کنون 11۳ اتوبوس جدید اضافه و 27 دستگاه 
اتوبوس بازسازی کامل شده است، تاکید کرد: در شهر نیز 
چند دستگاه اتوبوس برقی درحال تست است که در صورت 

تایید به ناوگان اضافه خواهد شد.

ارجاعی با اشــاره به اینکه اتوبوس مــدل حمل و نقلی 
جذاب برای مردم مشهد اســت، اظهار کرد: حدود 1۳00 
اتوبوس را وقتی وارد شــهرداری شــدیم تحویل گرفتیم. 
بین 10 تــا 20 درصد اتوبوس ها در شــهر های مختلف در 

تعمیرگاه هستند که باید از این 1۳00 تا کم شود.

پارک علم و فناوری سالمت مازندران راه اندازی می شود

شهردار مشهد:

سیاست شهرداری مشهد اتمام پروژه های نیمه تمام است

خبر

 قزویــن   مصطفــی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان قزوین 
از آغاز توزیع 50هزار لیتر روغن موتور ناوگان حمل و نقل 

عمومی با نرخ مصوب دولتی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگارما؛ جواد حق لطفی در این باره اظهار 
کرد: این اقدام به منظــور حمایت از راننــدگان و مالکان 
ناوگان حمل و نقل برون شــهری با نــرخ مصوب دولتی 

برای تمام کامیون دارانی کــه دارای کارت ناوگان و کارت 
هوشــمند فعال هستند آغاز شده اســت. وی اضافه کرد: 
این مقدار روغن با همت و همکاری شرکت های بازرگانی 
تولید کننده روغن موتور در راستای تنظیم بازار و کنترل 
قیمت روغن موتور به خصوص روغن موتورهای دیزلی با 
هماهنگی ســازمان های نظارتی در پایانه باربری توزیع 
می شود. حق لطفی ادامه داد:مالکان خودروهای سنگین 

استان با اســتفاده از ســهمیه اختصاص یافته در سامانه 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت می تواننــد روغن ها را با 
قیمت مصوب از عامل توزیع در پایانه باربری قزوین تهیه 
کنند. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین 
اظهار امیدواری کرد با ارائه خدماتــی مانند توزیع روغن 
موتور با نرخ دولتی شاهد ارتقای شاخص های اقتصادی در 

حوزه صنعت حمل و نقل جاده ای باشیم.

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

توزیع ۵0هزار لیتر روغن موتور بین ناوگان حمل و نقل جاده ای قزوین آغاز شد


