مسابقات ليگ فوتبال
گچساران
علي اكبر حيدري -گچساران

جشنوارة عکس بالکنهای سبز



گرگان  -فيروزه شيخ ويسي
های سطح شهر برگزار شد.
های سبز با بیش از  ١٥٠٠عکس از بالکن
دومین جشنوارۀ عکس گرگان ،شهربالکن
 در مرحلۀ نخست اين جشنواره  ٤٠٠عکس برگزیده و دارای صالحیت جهت داوری شناسایی شد و از  ١٠شهروند
جهت داوری دعوت به عمل آمد كه در اين بين  ١٥٠عکس برتر انتخاب و عكس���هابراي  ٦کارش���ناس فضای سبز
جهت مرحله دوم داوری ارسال شد.
 اين كارشناس���ان نيز با بررس���ي و ارزيابي ٥٠ ،عکس را به عنوان بالکن سبز انتخاب كردند .اين عکسها به صورت
پوستر چاپ شده و به صورت نمایشگاه در خانه طبیعت در معرض دید عموم گذاشته شده.
 الزم به ذكر اس���ت كه  ٣داور نهایی اين جش���نواره كه از اس���اتید دانشگاه هستندنيز كار انتخاب  ١٠اثر را از بين
اين پوسترها برعهده داشتند.
های سبز به ترتیب طراحی و زیبایی منظر ،نوآوري و خالقیت ،حفظ نکات
گفتني است ؛ معیارهای ارزشیابی بالکن
ایمنی ،کیفیت نگهداری ،میزان بهره برداری از فضای موجود در بالکن ،انتخاب گیاهان مناس���ب فضای باز ،میزان
جذب مخاطب در دید کلی بوده است که از بین این معیارها مهمترین معیار؛ حفظ نکات ایمنی نيز می باشد.
اختتاميه اين جش���نواره در محل خانه طبيعت ناهارخوران برگزار ش���د كه نفرات برتر معرفي و هداياي خود را در
يافت کردند

درمس���ابقات فوتبال شهرستان گچساران كه بين ده تيم
بصورت دورهاي در زمين چمن مصتوعي ورزش���گاه شهيد
بشارت برگزارگرديد.
تيمهاي ماهور،قالت گناوه و اميدس���ادات موفق به كسب
مقامهاي اول ،دوم و س���وم ش���دند.در دوره برگزاري اين
مسابقات تالش و زحمات رئيس ورزش تربيت بدني ؛آقايان
فريدون عبدالخاني  ،ن���وذر رودنيل ناظر داوري اين بازيها
وهمچني���ن هيأت فوتبال آقايان قاضي فر  ،حس���ين زاده
وشمس ،چشمگير و ستودني بود.
بازيكنان تيم ماهور( قهرمان ليگ)
ايس��تاده از چپ :ش��هريار ش��ريعتي ،دروازه بان-
ستارملكزاده -مجيد اسالمي – ثاراهلل صادقي – حبيب
زاده
نوشادي– اسماعيلمندلي
نشس��ته از چپ :حشمت صالحي -محمود شكوهي
– هاش��م قاصدي – احس��ان فيروز پ��ور – مهدي
حسيني

های
یکی از مصادیق مهم و تأثیر گذار مدیریت تقاضا کنترل و کاهش هدررفت آب در شبکه
توزیع آب و مدیریت بهینه مصرف در همه بخشهای مصرف کننده است

وضعیت منابع آبی در ایران موجب ش���ده که هر س���ال به تعداد شهرهای دارای بحران در
کشور اضافه شود به طوری که طبق اعالم رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا
در حال حاضر شش کالنشهر و  ۲۸۹شهر کشور در معرض تنش آبی قرار دارند.
هایی را برای وضعیت بی آبی
همین مس���اله موجب ش���ده که مسئوالن آبی هر روز هشدار
کش���ور بدهند که در این شرایط به نظر می رس���د تنها راه مقابله با این شرایط مدیریت
مصرف و صرفه جویی است.
های تبلیغی و حمایتی ویژه ای را در
برای موضوع مدیریت مصرف مسئوالن آبی نیز برنامه
نظر گرفتهاند و س���عی ش���ده که با ایجاد برنامه ریزیهایی تامین آب کشور مدیریت شود
به طوری که طبق گفته جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور با ارائه راهکارهای
صورت گرفته دغدغه ای برای بی آبی تابس���تان س���ال جاری وجود ندارد اما الزم است که

مردم مدیریت مصرف را جدی بگیرند.
در ش���رایط فعلی کشور لزوم تغییر نگرش از مدیریت تأمین آب به مدیریت تقاضا بیش از
گذش���ته احساس میش���ود .برای مدیریت تقاضا در صنعت آب تعاریف مختلفی ارائه شده
در یک تعریف کلی به تمامی اقداماتی که باعث به تعویق افتادن س���رمایهگذاری در زمینه
احداث منابع جدید آبی خواهد ش���د مدیریت تقاضا می گویند.در تعریفی دیگر مدیریت
تقاضا در صنعت آب یعنی انطباق و پیاده سازی یک استراتژی (شامل سیاستها و طرحهای
مش���خص) توسط یک نهاد (موسسه) آب به منظور تاثیرگذاری بر میزان تقاضا و مصرف و
دس���تیابی به بهره وری اقتصادی ،توسعه اجتماعی ،امنیت ملی ،عدالت اجتماعی ،حفاظت
از محیط زیست ،توسعه پایدار منابع آب و خدمات آبرسانی است.
 یکی از مصادیق مهم و تأثیر گذار مدیریت تقاضا کنترل و کاهش هدررفت آب در شبکههای
توزیع آب و مدیریت بهینه مصرف در همه بخشهای مصرف کننده است .منابع آبی حاصل
از کاهش هدررفت آب و مدیریت مصرف به عنوان یک منبع مجازی ارزشمند آب نه تنها
به حفظ ذخایر آبی کمک میکند بلکه به دلیل عدم نیاز به سرمایه گذاری در زمینه احداث
مناب���ع آبی جدید در بهبود چرخه اقتصادی صنعت آب و فاضالب و ارائه خدمات مطلوب
به مشترکان نیز بسیار تأثیر گذار خواهد بود.
های توزیع آب اصالح و بازسازی شبکههای فرسوده -مدیریت فشار -استانداردسازی
در شبکه
انشعابات آب -نشت یابی و رفع نشت در شبکه توزیع و مخازن و در داخل منازل و اماکن
اس���تفاده از انواع تجهیزات کاهنده مصرف از قبیل س���ردوشهای کاهنده -سرشیرهای
ه���ای دو مرحله ای کم مصرف از مهمترین
کاهنده -ش���یرآالت کم مصرف -فالش تانک
ابزارهای مدیریت تقاضای آب هستند به طور کلی با توجه به شرایط موجود در ایران تنها
راه مقابله با بحران و تنش آبی مدیریت تقاضا و مصرف اس���ت و الزم اس���ت که به این مهم
توجه ویژه ای شود تا امسال نیز همچون سالهای گذشته شاهد دچار قطعی آب نشویم.
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