
  آذربايج�ان غربي: مدي��ركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردش��گري آذربايجان غربي از در دس��ت اجرا ب��ودن ۲۵ طرح مهم 
گردشگري در استان خبر داد.  جليل جباري با بيان اينكه با هدف توسعه 
صنعت گردشگري و توجه به زيرس��اخت هاي استان در اين بخش اين 
طرح ها در بخش هاي مختلف استان در دست اجراست افزود: اين پروژه ها 
شامل دو هتل پنج ستاره، يك هتل چهارستاره، مراكز خدمات رساني 
و گردش��گري و اقامتي و همچنين مجتمع هاي آب درماني است.  وي 
ميزان سرمايه گذاري براي اين طرح ها را ۴۰۰ ميليارد تومان عنوان كرد 
و اظهار داشت: ميانگين پيشرفت فيزيكي اين طرح ها ۴۸ درصد است 
كه تالش مي شود بخشي از آنها امسال به بهره برداري برسد.  جباري با 
بيان اينكه با بهره برداري اين پروژه ها، پيش بيني مي شود كه در مجموع 
براي ۸۲۷ نفر به شكل مستقيم اشتغال ايجاد شود، افزود: همچنين ۱۵ 

واحد اقامتي در استان در حال احداث است. 
  ايالم: معاون امور عمراني استانداري ايالم گفت: مسير ايالم- مهران 
به زودي بازگشايي مي شود.  احمد كرمي در بازديد شبانه از مسير ايالم- 
مهران خواستار تسريع در بازگشايي مسير ايالم به مهران تا ۲۵ تيرماه شد.  
وي افزود: محور ايالم - مهران )بعد از تونل كربال( به علت انجام عمليات 
انفجار و تعريض محور مسدود شده است و تردد از مسيرهاي جايگزين 
جاده قديم ايالم – ماربره- صالح آباد و ايالم - ملكشاهي - مهران صورت 
مي گيرد.  به گفته وي، ه��م اكنون روزانه يك ه��زار و ۳۳۰ تن از ريزش 
برداشت مي شود، اميدواريم با افزايش شيفت كاري و ماشين آالت شاهد 
دو تا سه برابر شدن حجم ريزش برداري باشيم به طوري كه در كمترين 

زمان ممكن بازگشايي مسير صورت گيرد. 
  زنجان: مديركل تبليغات اسالمي اس��تان زنجان گفت: پايگاه هاي 
سالمت اجتماعي و پاتوق هاي سالمندان در مناطق هفت گانه زنجان برپا 
مي شود.  حجت االسالم مسعود صفي ياري در ديدار با محمدي مديركل 
بهزيستي استان زنجان افزود: كاهش آسيب هاي اجتماعي نيازمند توجه 
جدي و كار فوق العاده است.  وي ضمن تقدير از فعاليت هاي كميته امداد 
در راستاي كاهش آسيب هاي اجتماعي مانند طالق، اعتياد و فقر ادامه 
داد: همپوشاني و تجميع برنامه هاي اداره كل تبليغات اسالمي و بهزيستي 

استان مي تواند خيرات و بركات متعددي داشته باشد. 
  سيستان وبلوچستان: معاون اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي سيستان 
وبلوچستان گفت: ۵ سينماي سيار در نيمه اول سال جاري در استان افتتاح 
مي شود.  نصير احمد مالزهي با اشاره به اينكه سازمان سينما شهر موافقت 
خود را براي احداث سينماي سيار در شهرهاي سراوان، خاش، نيكشهر، سرباز 
و كنارك اعالم كرده است، اظهار داشت: پنج س��ينماي سيار پس از خريد 

دستگاه هاي پخش فيلم در ۶ ماهه اول سال ۹۷ در استان افتتاح مي شود.
  گلس�تان: معاون پژوهش، برنامه ريزي و نيروي انساني آموزش و 
پرورش گلستان گفت: گلستان ۱۲ هزار و ۲۰۵ كالس درس نياز دارد 
كه نسبت به س��ال قبل ۸۶۵ كالس بيشتر شده اس��ت.  كمال الدين 
نظرنژاد اظهار كرد: با استقرار پايه دوازدهم و كامل شدن نظام آموزشي 
جديد، تعداد دانش آموزان اس��تان گلستان در مدارس دولتي در سال 
تحصيلي ۹۸- ۹۷ به ۳۰۰ هزار و ۴۵۰ نفر خواهد رس��يد كه نس��بت 
به س��ال گذش��ته ۲۱ هزار و ۹۸ نفر افزايش خواهد داشت.  وي تعداد 
كالس هاي مورد نياز آموزش و پرورش استان گلستان در سال تحصيلي 
پيش رو را ۱۲ هزار و ۲۰۵ عدد ذكر كرد كه نسبت به سال گذشته تعداد 

كالس مورد نياز ۸۶۵ عدد افزايش يافته است.

ت��االب بين المللي و گس��ترده هورالعظيم كه بر 
اساس بررسي هاي انجام شده از سوي كارشناسان 
محيط زيست ايران مساحت آن حدود ۱۱۸۰۰۰ 
هكتار اعالم شده است، در مرز ايران و عراق قرار 
دارد و حدود يك س��وم آن با نام تاالب هويزه در 
ايران و دوسوم آن نيز در كشور عراق است. گفته 
مي شود كه اين تاالب از ديدگاه منابع جانوري و 
گياهي بسيار غني بوده و هم  اينك نيز اين منابع 
با تهديد نابودي روبه رو است. وقوع خشكسالي، 
كاهش ورود آب به تاالب، آتش س��وزي هاي گاه 
و بيگاه از جمله عوامل تهديده كننده اين تاالب 
عنوان مي شوند. البته مشكالت در محدوده عراقي 
اين تاالب به نسبت بخش داخلي آن خيلي بيشتر 
اس��ت. همين چند روز پيش يعني از ۱۲ تيرماه 
تاالب هورالعظيم در بخ��ش عراقي دچار حريق 
شد. حريقي كه دود ناش��ي از آن به دليل شرايط 

جوي در برخي از شهرستان هاي استان خوزستان 
از جمله هويزه، سوسنگرد، اهواز و غيره گسترش 
يافت و موجي از نگراني را در بين مردم خوزستان 
ايجاد كرد. چراكه نفس كشيدن با اين دود غليظ 
به س��ختي انجام مي ش��د. اين دود روز دوشنبه 
۱۴۰ كيلومتر از آس��مان خوزستان را فرا گرفت 
و ديپلماس��ي ايران را بر آن داشت تا با مسئوالن 
عراقي ب��ه گفت وگويي در راس��تاي رفع معضل 
بنشينند. درحال حاضر بر اساس گفته متوليان 
خوزستان اقدامات ديپلماتيك براي مهار هرچه 
سريع تر اين آتش سوزي در كشور عراق به صورت 

مستمر در حال انجام است. 
  عراق بايد مجوز ورود بدهد

با اينكه همان روزه��اي اول، آتش به بخش تاالب 
داخلي هم ورود كرده بود اما خوشبختانه به دليل 
وجود آب خود به خود خاموش شد. در حال حاضر 

كارشناسان موافقت مس��ئوالن كشور عراق براي 
ورود بالگردهاي آتش نشاني ايران به عراق را تنها راه 
چاره براي رفع اين معضل عنوان مي كنند. چراكه به 
دليل باتالقي بودن بخش هايي از تاالب امكان ورود 
نيروهاي زميني وجود ندارد و حساسيت عراقي ها به 
ورود بالگرد هم باال است. در اين خصوص مديركل 
مديريت بحران استانداري خوزستان در گفت وگو 
با »جوان« مي گويد: » اقدامات ديپلماس��ي براي 
ورود بالگردهاي آتش نش��اني ايران به عراق انجام 
شده است و حاال منتظر مجوز ورود از سوي عراق 
هستيم.« كيومرث حاجي زاده با اشاره به برگزاري 
جلسات متعدد با حضور غالمرضا شريعتي، استاندار 
خوزس��تان و محمد هادي جزيني زاده،  مس��ئول 
نمايندگ��ي وزارت امور خارج��ه و ديگر متوليان 
مي افزايد: »با سركنسول عراق و سركنسول ايران 
در ع��راق هم مكاتباتي داش��ته ايم و بع��د از ظهر 

همان روز دوشنبه هم با اس��تاندار بصره نشستي 
داش��تيم. اما متأس��فانه به دليل بي ثباتی داخلي 
عراق هنوز نتوانس��ته ايم مجوز الزم را براي ورود 
بالگردها درياف��ت كنيم. « وي با اش��اره به اينكه 
اگر بدون مج��وز بالگرهاي ايران بر فراز آس��مان 
عراق پرواز كنند قطعاً عراقي  ها آنه��ا را مي زنند، 
ادامه مي دهد: »بخش تاالب هورالعظيم زير نظر 
استانداري ميثاق عراق است و هنوز نتوانسته ايم با 
او جلسه اي داشته باشيم.« حاجي زاده با اشاره به 
اينكه با توجه به كاهش ش��دت باد به سمت ايران 
از ميزان غلظت دود طي چند ش��ب پيش كاسته 
شده است، مي گويد: »اين ش��رايط ناپايدار است، 
به همين منظور بيش از ۱۰ هزار ماسك فيلتردار 
را بين مردم توزيع كرديم و آموزش هاي الزم را هم 
به آنها داديم.« در حال حاضر ب��ه گفته اين مقام 
مسئول تمام اقدامات اس��تاني انجام شده است و 
مسئوالن كش��وري هم به صورت مستمر در حال 

پيگيري هستند. 
  عامل آتش سوزي تاالب حذف نمي شود

با اين حال ت��ا زماني كه مجوزي از س��وي عراق 
براي ورود بالگردهاي ايراني صادر نش��ود، امكان 
خاموش ك��ردن آتش وجود ندارد. آتش��ي كه به 
گفته كارشناس��ان اگ��ر در داخل اي��ران بود در 
كمتر از ۴۸ س��اعت خاموش مي ش��د. البته بعد 
از خاموش ش��دن آتش، باز هم احتمال شعله ور 
شدن نيزارهاي هورالعظيم به دليل شرايط زيست 
محيطي نامناس��ب وجود دارد. در اين خصوص 
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسالمي با 
تأييد مطالب فوق به »جوان« مي گويد: »متأسفانه 
تاالب هورالعظيم چه در بخ��ش داخلي و چه در 
بخش خارجي طي س��ال هاي اخير آسيب هاي 
جدي  ديده است.« همايون يوس��في مي افزايد: 
»متأس��فانه در داخل براي دس��ت يابي به نفت و 
استخراج آن بخش هايي از تاالب به صورت عمدي 
خشك شد. همين موضوع نيز بر افزايش احتمال 
آتش سوزي هاي تاالب و آسيب پذيري آن افزوده 
است.« وي ادامه مي دهد: »البته با پيگيري هايي 
انجام شده ۳ حوضچه از ۵ حوضچه آبگيري شده 
است. اما مشكل به طور كامل برطرف نشده و در 
فصل تابستان به دليل كاهش ميزان ورودي آب هر 
لحظه احتمال شعله ور شدن تاالب وجود دارد.« 
بنابر اين مسئوالن بايد چاره اي اساسي براي رفع 
اين مشكالت بينديشند تا دوباره همچون اين چند 
روز تنفس براي خوزستاني ها به مشكل برنخورد. 
درحال حاضر بيمارستان هاي استان و دستگاه هاي 
خدمات��ي و امدادي خوزس��تان همگي در حالت 

آماده باش قرار دارند. 

 انرژي هاي تجديدپذير 
اقتصاد ايران را متحول مي كند

»انرژي هاي پاك« واژه اي كه حاال اروپاي هميشه ابري خوب مفهوم آن را 
درك كرده و ايران كه در نمايي كلي بيش از ۳۰۰ روز آفتابي دارد در ابتداي 
راه براي بهره بردن از آن است. اين يك حقيقت است كه توسعه انرژي هاي 
نو در ايران در قياس با كش��ورهاي ديگر روند مطلوبي نداشته و با وجود 
اقدامات سازمان ها و نهادهاي مختلفي همچون وزارت نيرو، تا رسيدن به 

برنامه توليد ۵ هزار مگاوات در سال فاصله زيادي دارد. 
با اينكه انرژي هاي تجديدپذير به عنوان انرژي هاي پاك، عالوه بر سازگاري 
با محيط زيست به لحاظ اقتصادي بسيار مفيد و مقرون به صرفه هستند و 
بايد نقش پررنگ تري در توليد انرژي كشور داشته باشند، اما در ايران به رغم 
اينكه زمينه هاي مناسبي در راه اندازي و بهره گيري از اين انرژي ها وجود 
دارد، به دليل پايين بودن قيمت برق و سوخت فسيلي، توسعه انرژي هاي 
تجديدپذير عقب مانده است.  وقتي از ايران خشك و نيمه خشك حرف 
مي زنيم، نبايد فراموش كنيم كه همين خشكي حاصل تابش بي امان نور 
خورشيد و وزش بادهايي است كه آرزوي بس��ياري از كشورهاست. هم 
اكنون اكثر اس��تان هاي ايران بيش از ۳۰۰ روز آفتابي دارند و در برخي 
از اس��تان ها مثل قزوين و زنجان و قم هم بادهايي مي وزند كه ميلياردها 
مگاوات انرژي را در خود جاي داده اند.  براساس گزارش ها و آمارهاي موجود 
اگر تمام استان هاي ايران را در كنار هم قرار دهيم، سهم توليد انرژي هاي نو 
مثل خورشيدي و باد و زمين گرمايي كمتر از يك درصد از كل انرژي كشور 

را تشكيل مي دهد كه اين ميزان قابل قبول نيست. 
البت��ه در زمينه انرژي هاي بادي، ظرفيت س��ازي هايي ص��ورت گرفته، 
به طوري كه بيش از ۳۵ هزار مگاوات ظرفي��ت نيروگاه هاي بادي قابل 
استحصال در كشور وجود دارد ولي اصل ماجرا اين است كه اقدامات انجام 

شده در مقابل ظرفيت هاي موجود در حد صفر است. 
چندي پيش محققان دانش��گاه صنعتي الپنرانتا اع��الم كردند ايران 
مي تواند تا سال ۲۰۳۰ به شبكۀ برق كاماًل تجديدپذير دست  يافته و از 
مزاياي اقتصادي آن بهره مند گردد. يعني كشورهاي اصلي  توليدكنندۀ 
نفت در خاورميانه و بخصوص ايران قادر خواهن��د بود در كمتر از يك 
دهه منابع گس��تردۀ انرژي ه��اي تجديدپذير خود را ب��ه فرصت هاي 
سرمايه گذاري سودآور تبديل كنند.  همچنين مطالعات نشان داده يك 
شبكۀ برق مبتني بر انرژي هاي تجديدپذير ۶۰ درصد ارزان تر از ساير 

گزينه هاي مبتني بر انرژي هاي پاك است. 
انتقال شبكۀ برق ايران به يك سيستم كامالً تجديدپذير نيازمند ظرفيت 
۴۹ گيگاوات نيروگاه خورش��يدي، ۷۷ گي��گاوات نيروگاه ب��ادي و ۲۱ 
گيگاوات نيروگاه آبي است. اكنون بخش اعظم ظرفيت نيروگاه هاي آبي 
در حال بهره برداري است. اما ظرفيت نيروگاه هاي بادي و خورشيدي به 
س��رمايه گذاري جديد نياز دارد. نيروگاه بادي در بسياري از نقاط ايران و 
نيروگاه خورشيدي به تقريب در سراسر كشور با قيمتي جذاب قابل احداث 
هس��تند. هر دوي اين فناوري ها را مي توان به سهولت به زيرساخت هاي 
انرژي فعلي كه بيشتر نيروگاه هاي گاز طبيعي و نيروگاه هاي آبي هستند، 
افزود.  هم اكنون انرژي بادي در استان هاي قزوين، قم، خراسان رضوي، 
سيستان و بلوچستان و سمنان به وفور وجود دارد و تاكنون شركت مپنا و 
دانشگاه فردوسي در اين زمينه اقدامات مؤثري انجام داده اند و شرايط را براي 
استفاده از اين انرژي فراهم كرده اند همچنين در بخش انرژي خورشيدي 
از آنجا كه ظرفيت سازي مطلوب براي توليد آن در داخل كشور انجام نشده، 
قيمت تمام شده توليد آن باالست. بنابر اين بايد در طرح هاي حمايتي از 
صنعت برق براي ظرفيت سازي در اين بخش و جايگزين كردن آن به جاي 

انرژي فسيلي راهكارهاي مؤثري ديده شود. 
به طور كلي مي توان گفت با توجه به اينكه پتانس��يل ايجاد انرژي هاي 
نو در كشور وجود دارد، اكنون تنها نيازمند برنامه اي دقيق و كارآمد در 
اين بخش هستيم تا نحوه تأمين انرژي را به گونه اي تعيين كنيم كه با 

كمترين هزينه و كمترين اتالف انرژي روبه رو باشيم. 

ريحانه اكرامي – استاد دانشگاه و پژوهشگر انرژي

تكميل دومين سالن سرپوشيده دووميداني كشور در اردبيل
دومين سالن سرپوشيده دووميداني كشور در مجموعه ورزشي علي      اردبيل
دايي اردبيل طي شش ماه آينده تكميل و آماده بهره برداري خواهد شد. 
جمال پيله ور سرپرست ورزش و جوانان اردبيل با اعالم اين خبر و با بيان اينكه سالن سرپوشيده دو و 
ميداني با متراژ ۱۱ هزار و ۴۰۰ مترمربع و پيشرفت ۸۰ درصدي دومين سالن سرپوشيده دو و ميداني 
در سطح كشور است، تصريح كرد: با افتتاح اين س��الن، اردبيل مي تواند مسابقات ملي و بين المللي 
معتبر را ميزباني كند.  وي با اشاره به ساير پروژه هاي اجرايي در مجموعه ورزشي علي دايي اردبيل 
بيان داشت: سالن سرپوشيده تيراندازي مجموعه نيز به مساحت ۲ هزار و ۱۰۰ مترمربع و با پيشرفت 
۵۰ درصدي يكي از پروژه هاي در حال احداث است.  به گفته وي با افتتاح اين سالن، استان اردبيل با 
توجه به شرايط آب و هوايي مي تواند به يكي از مستعدترين مناطق براي برگزاري اردوهاي تيم ملي 

و مسابقات كشوري و بين المللي تبديل شود.

رشد ۲۱ درصدي سرمايه گذاري خارجي در آذربايجان شرقي 
مدي�ركل دفتر ج�ذب و حماي�ت از س�رمايه گذاري اس�تانداري     آذربايجان شرقي
آذربايجان شرقي از رشد ۲۱ درصدي ميزان سرمايه گذاري خارجي 
جذب شده در آذربايجان شرقي در بهار امسال نس�بت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. 
حميد هاشم زاده گفت: در سه ماه نخست امسال ۶ ميليون و ۶۲۵ هزار يورو سرمايه گذاري خارجي 
در اس��تان مصوب و ۴ ميليون و ۶۶۵ هزار يورو از اين رقم جذب ش��ده اس��ت.  اف��زود: طرح توليد 
پوشك كامل بچه از كشور تركيه به ارزش ۳ ميليون و ۱۶۵ هزار يورو در منطقه آزاد ارس مهم ترين 
سرمايه گذاري خارجي جذب شده در استان است.  مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري 
استانداري ادامه داد: طرح سرمايه گذاري خارجي ديگر جذب شده، طرح توليد دستمال مرطوب از 
تركيه در منطقه ويژه اقتصادي سهالن به ارزش ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار يورو مي باشد كه ۱/۵ ميليون 

يورو آن محقق شده است. 

قول برچيده شدن 
محمدرضا سوري

   گزارش2
م�دارس كپ�ري ، 
خش�تي و گل�ي 
سال هاست  به يك داستان تكراري در آموزش 
و پرورش تبديل شده است و بارها مسئوالن اين 
نهاد فرهنگي قول هاي�ي در زمينه حذف اين 
م�دارس ك�ه اكث�راً در اس�تان هاي كرمان و 
سيستان وبلوچستان قرار دارند، داده اند، اما هر 
س�ال با آغاز س�ال تحصيلي جديد و استفاده 
دوباره از اين مكان ها تمام اي�ن وعده ها رنگ 
مي بازند. حاال يك بار ديگر نوبت به معاون فني و 
نظارت سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
كشور رس�يده  اس�ت كه اعالم كند:»يكي از 
برنامه ه�اي اصلي اي�ن س�ازمان، جمع آوري 
مدارس كپري، خش�تي و گلي در سال جاري 
است كه در اين زمينه اعتبارات الزم به استان ها 
ابالغ شده است و با ساخت 7هزار كالس درس، 
م�دارس كپ�ري جم�ع آوري مي ش�وند.«

    
با وجود اينكه بارها برخي مس��ئوالن آموزش و 
پرورش وج��ود مدارس كپري ، خش��تي و گلي 
را در اس��تان هاي مختلف كش��ور رد كردند، اما 
بررس��ي هاي بعدي نش��ان داد هنوز در برخي 
استان هاي جنوب شرقي كشور از جمله كرمان 
و سيستان وبلوچس��تان چنين مدارسي وجود 
دارند و دانش آموزان مجبورند در اين مكان هاي 
فرسوده درس بخوانند.  در حال حاضر استان هاي 
سيستان وبلوچس��تان و جنوب اس��تان كرمان 
بيشترين مدارس كپري را دارند و در مجموع ۳۰ 
درصد مدارس موجود آموزش وپرورش خشتي، 

گلي و كپري هس��تند. اين درحالي است كه به 
گفته مديركل نوسازي، تجهيز و توسعه مدارس 
سيستان وبلوچستان از مجموع كالس هاي درس 
استان، بيش از۶هزار كالس تخريبي  و نيازمند 

بازسازي كامل هستند. 
  وعده پشت وعده 

با وج��ود قبول م��دارس فرس��وده وكپ��ري در 
اس��تان هاي كرمان و سيستان وبلوچس��تان از 
س��وي مديران آم��وزش و پ��رورش و قول هايي 
كه آنها براي نوس��ازي اين مكان ه��ا داده اند،اما 
همچنان اين مهم مورد غفلت قرار گرفته اس��ت 
و گواه اين مدعا اظهارات رئيس آموزش وپرورش 
سيستان وبلوچستان بود كه در سال ۹۵ قول داد  

مش��كالت مدارس اين اس��تان تا پايان سال ۹۶ 
مرتفع مي شود.  عليرضا راشكي، مديركل نوسازي، 
تجهيز و توسعه مدارس سيستان وبلوچستان نيز 
آن زمان اعالم كرد:» از مجموع كالس هاي درس 
اس��تان ۶هزار و۱۸۹كالس تخريب��ي   و نيازمند 
بازس��ازي كامل هس��تند.« اين درحالي بود كه 
دكترعلي زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزير 
آموزش و پرورش در سراوان در رابطه با وضعيت 
مدارس كپري در اين منطقه گفته بود:»اس��تان 
سيستان وبلوچستان و جنوب كرمان بيشترين 
ميزان مدارس كپري را دارن��د، به طوري كه ۳۰ 
درصد مدارس در اين مناطق كپري،خش��تي و 
گلي هستند و نياز به تخريب و بازسازي دارند.« 

اين اظهارات درحالي مطرح مي شود كه براي حل 
اين معضل اعتباري بالغ بر ۶۰۰ ميليارد تومان به 
استان سيستان وبلوچستان اختصاص يافته  و در 
برنامه ششم رديف بودجه اي پيشنهاد شده است 
و نمايندگان مجلس نيز اين موضوع را جزء احكام 
آورده اند.  همچنين آن زمان در همايش خيران 
مدرسه س��از كه در س��واحل مكران برگزار شد 
خيران قول دادند ساخت بيش از ۸۰ مدرسه را در 

سيستان وبلوچستان و هرمزگان تعهد كنند. 
  سال 97 پايان عمر مدارس كپري وگلي 

با وجود اينكه بارها مسئوالن قول هايي در زمينه 
برچيده ش��دن مدارس كپري و گل��ي دادند، اما 
تاكنون اين قول ها رن��گ واقعيت به خود نگرفت.  
سرانجام روز گذشته بود كه معاون فني و نظارت 
سازمان نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس كشور 
اعالم كرد:»يك��ي از برنامه هاي اصلي س��ازمان، 
جمع آوري چنين مدارس��ي در سال جاري است 
كه در اين زمينه براي جمع آوري آنها اعتبار الزم به 
استان ها ابالغ شده است و تاكنون اقداماتي صورت 
گرفته كه اميد است بتوان تا پايان سال جاري اين 
مدارس را جمع آوري ك��رد.« داريوش ورناصري 
با اشاره به سياس��ت هاي اصلي سازمان نوسازي ، 
توسعه و تجهيز مدارس كشور، در خصوص تحويل 
حداكثري كالس ها و مدارس به منظور بهره برداري 
دانش آموزان، به ويژه در اس��تان هايي كه از سرانه 
فضاي آموزشي كمتري برخوردار هستند،گفت: 
»يكهزار و ۶۰۰ پروژه در قالب ۷ هزار كالس درس 
در حال آماده شدن و تجهيز هستند كه اميد است 
تا آغاز سال تحصيلي جديد، به آموزش و پرورش 

مناطق مختلف كشور تحويل داده شوند.«
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دود آتش هورالعظيم عراق در چشم خوزستاني ها
توزيع 10 هزار ماسك فيلتردار بين شهروندان هويزه، سوسنگرد و اهواز

 مديركل مديريت بحران استانداري خوزستان در گفت وگو با »جوان«: 
اقدامات ديپلماسي براي ورود بالگردهاي آتش نشاني ايران به عراق انجام شده است؛ منتظر صدور مجوز از سوي عراق هستيم

جمع آوري مدارس كپري كشور با ساخت 7 هزار كالس درس

 خراسان جنوبي 
كمبود داروي دامي ندارد        

رئيس اداره تشخيص و درمان دامپزشكي      خراسان جنوبي
خراس�ان جنوبي گفت: طي بازديد ها و 
بررس�ي هاي به عمل آم�ده از ش�ركت هاي پخ�ش و داروخانه هاي 
دامپزش�كي هيچ موردي از كمبود دارو در اس�تان مش�اهده نشد. 
فاطمه صب��اغ زاده تصريح كرد: داروه��اي پر مصرف و م��ورد نياز دام و 
طيور استان موجود است و در دسترس دامپزش��كان و توليدكنندگان 
در سراس��ر اس��تان وجود دارد.  به گفته وي در صورت نبود يك دارو از 
شركت خاص، مشابه آن از شركتي ديگر موجود است.  وي با بيان اينكه 
در تمام شهرستان ها داروخانه دامپزشكي داير است، گفت: داروخانه هاي 
دامپزشكي استان به طور مس��تمر در حال خدمات دهي به بهره بردارن 
هستند.  رئيس اداره تش��خيص و درمان اداره كل دامپزشكي استان در 
ادامه با بيان اين نكته كه دامپزش��كان بخش خصوصي و داروخانه هاي 
دامپزشكي در راستاي حمايت از توليد و با ايجاد زيرساخت هاي بهداشتي 
مناسب براي صنعت دامپروري از طريق كنترل بيماري ها، نقش مهمي در 
ايجاد نظام دامداري و دامپروري قوي و نظام مند ايفا مي كنند اظهار داشت: 
بخش  خصوصي با ايجاد سيستم خودكنترلي و نظارت بر عملكرد مجموعه 
خود مي توانند گام مؤثري را در افزايش بهره وري و رضايت مندي دامداران 
بردارد.  صباغ زاده با بيان اينكه مصرف دارو در حوزه دام بايد منطقي باشد و 
بايستي از مصرف بي رويه دارو جلوگيري كرد اظهار داشت: اداره تشخيص 
و درمان اداره كل دامپزشكي استان در واقع به دنبال افزايش خدمات در 

حوزه بهداشت و كنترل بيماري ها و داروهاي دامي است. 

 اختصاص ۲۲۰۰ هكتار زمين 
براي نيروگاه بادي دامغان         

مديركل منابع طبيعي استان سمنان، با      سمنان
اشاره به طرح اعطاي زمين براي ساخت 
نيروگاه خورشيدي و بادي در اين استان از اختصاص ۲ هزار و ۲۰۰ 
هكت�ار زمي�ن ب�راي ني�روگاه ب�ادي دامغ�ان خب�ر داد. 
علينقي حيدريان ضمن اش��اره به طرح ملي منابع طبيعي براي اعطاي 
زمين در راستاي ساخت نيروگاه هاي خورش��يدي و بادي، تأكيد كرد: 
اين طرح در استان س��منان نيز اجرا مي ش��ود و با توجه به ظرفيت ها و 
اس��تعدادهاي موجود موقتاً ۳ هزار هكتار براي اعطا به س��رمايه گذاران 
پيش بيني شده است.  وي افزود: ۲ هزار و ۲۰۰ هكتار فقط به نيروگاه بادي 
دامغان تخصيص يافته تا بتوانيم از ظرفيت خدادادي اين شهرستان كه در 
شش ماه سال بادهاي شديد را ميزباني مي كند، براي توليد انرژي پاك بهره 
ببريم.  مديركل منابع طبيعي استان سمنان بابيان اينكه طرح استعداديابي 
اراضي تحت پايش براي ايجاد نيروگاه خورشيدي و بادي از سال۹۵ در 
استان كليد خورده است، گفت: نتايج به دست  آمده از اين پايش ها نشان 
مي دهد اين استان، ظرفيت هاي توليد انرژي هاي پاك را با همراهي بخش 
خصوصي دارد.  حيدريان بابيان اينكه طبق آمار ارائه شده از سوي شركت 
آب، ۷۰ درصد از انرژي برق در سمنان صرف بخش توليد مي شود، گفت: با 
استفاده از انرژي هاي پاك مي توان تحول خوبي را در استان شاهد بود.  وي 
از ضرورت حمايت از انرژي هاي پاك به مثابه يك راهبرد اساسي در استان 
سمنان نام برد و گفت: در اس��تاني كه در دشت هاي منتهي به كويرش 
ساالنه ۳۰۰ روز آفتابي وجود دارد چرا نبايد از انرژي پاك و خدادادي آفتابي 
استفاده نكند تا نسبت به ايجاد آاليندگي كمتر نيز مبادرت ورزيده باشيم؟ 

لذا بايد گفت همراهي با انرژي هاي پاك يك ضرورت در استان است.  احداث آب شيرين كن ۱۰7هزار مترمكعبی 
در بوشهر با مشاركت بخش خصوصی  

مديرعامل ش�ركت آب وفاضالب استان      بوشهر
بوشهر از ساخت آب شيرين كن با مشاركت 
بخش خصوصي با ظرفي�ت ۱۰7/5 هزار متر مكعب در بوش�هر خبر داد. 
كيقباد ياكيده با اشاره به كاهش آبدهي رودخانه شاهپور شهرستان كازرون 
استان فارس گفت: سال ۱۳۹۲ حدود ۱۷۰۰ ليتر در ثانيه از اين رودخانه 
آب به خط آبرساني استان بوشهر منتقل مي شد كه به سبب كاهش بارش 
باران و تدام خشكسالي، امسال به ۴۰۰ ليتر در ثانيه كاهش يافته است.  
وي، با بيان اينكه بخش عمده اي از آب آش��اميدني شهرها و روستاهاي 
شهرستان دشتستان استان بوش��هر از رودخانه شاهپور تأمين مي شود 
گفت: به سبب كاهش آبدهي رودخانه شاهپور كازرون ميزان آب انتقالي 
به خط آبرساني استان بوشهر كاهش چشمگيري يافته است.  مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان بوشهر با بيان اينكه بيش از ۹۰درصد منابع 
آب آشاميدني بوشهر خارج از استان قرار دارد افزود: براي ايجاد منابع آب 
در داخل استان اقدامات مهم و مؤثري در حال انجام كه شيرين  سازي آب 
دريا از آن جمله است.  ياكيده با بيان اينكه مجوزهاي الزم براي ساخت 
آب شيرين كن از سوي وزارت نيرو صادر شده است افزود: تاكنون قرارداد 
ساخت آب شيرين كن در نقاط مختلف استان بوشهر باظرفيت ۱۰۷/۵ 
هزار متر مكعب منعقد شده است.  وي با اشاره به افزايش ظرفيت توليد 
آب از تأسيسات آب شيرين كن ۱۰ هزار متر مكعبي كنگان و بوشهر بيان 
كرد: با اجرايي شدن فاز دوم تأسيسات آب ش��يرين كن هاي در مدار در 
مجموع ظرفيت توليد آب از اين ظرفيت روزانه به ۱۶۰ هزار متر مكعب 
افزايش مي يابد.  مديرعامل شركت آبفا بوشهر روند ساخت آب شيرين كن 
را بيش از ۱۸ ماه دانست و خاطر نشان كرد: براي انجام مقدمات و ساخت 

آب شيرين كن تا سال ۹۸ زمان الزم است. 

 مراسم ويژه روز عفاف و حجاب 
در حرم رضوي برگزار مي شود  

مشهد - برگزاري مراسم ويژه روز عفاف و     خراسان رضوي
حجاب در حرم رضوي، برپايي كارگاه هاي 
آموزشي مهدالرضا)ع( در جوار بارگاه امام رضا )ع( و حضور 4۰۰ نفر در 
طرح طلبه مرب�ي آس�تان قدس رضوي اخبار اين آس�تانه هس�تند. 
معاون تبليغات و ارتباطات اسالمي آستان قدس رضوي از برگزاري مراسم 
ويژه روز عفاف و حجاب در حرم مطهر رض��وي همزمان با واقعه تاريخي 
قيام مسجد جامع گوهرشاد خبر داد.  حجت االسالم جالل حسيني گفت: 
اين مراسم امروز )پنج شنبه ۲۱ تيرماه( از ساعت ۹ الي ۱۱ برگزار مي شود 
كه يادآوري سركوب قيام مردم متدين مشهد عليه قانون كشف حجاب 
رضاخاني و بزرگداشت ياد و خاطره و به خاك و خون كشيده شدن صدها 
مرد و زن واقعه مسجد گوهرشاد، از جمله اهداف برگزاري مراسم روز ملي 
حجاب و عفاف اس��ت.  همچنين دارالقرآن الكريم آس��تان قدس رضوي 
كارگاه مهدالرض��ا)ع( ويژه كودكان و خردس��االن را در جوار بارگاه منور 
ثامن الحجج)ع( بر پا مي كند.  رئيس اداره آم��وزش علوم قرآن و حديث 
آس��تان قدس رضوي نيز در اين باره گفت: كارگاه آموزشي مهدالرضا)ع( 
همه روزه در دارالقرآن الكريم حرم رضوي پذيراي مراجعه كنندگان است.  
مهدي لساني با اشاره به عناوين آموزشي مهدالرضا)ع( تصريح كرد: اين 
كارگاه ها شامل نيايش، نماز، وضو، قصه معصومين)ع(، حفظ سوره، نمايش 

عروسكي، كاردستي، فعاليت گروهي، شعر، سرود و پويانمايي است.

طي روزهاي اخير دود سياهي تمام آس�مان شهر اهواز را فرا گرفت. با 
اينكه مردم اين منطقه مدت هاست به حضور ريزگردها در آسمانشان 
عادت كرده اند، اما غلظت دود به حدي بود كه در همان س�اعات اوليه 
حادثه آنها را نگران كرد. اين دود كه با بوي سوختن همراه بود و منشا 
نامشخصي داش�ت، تنفس را براي شهروندان چندين شهر خوزستان 

دشوار كرد تا اينكه س�رانجام بعد از بررس�ي هاي انجام شده از سوي 
مسئوالن اعالم ش�د اين دودي ناشي از س�وختن بخش عراقي تاالب 
هورالعظيم است. آتش�ي كه دودش 140 كيلومتر از آسمان خوزستان 
را به دليل ش�رايط جوي در دماي حدود 50 درجه ف�را گرفت و اين بار 
مردم را مجبور كرد تا بدون ماسك هاي فيلتردار خانه ها را ترك نكنند. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك
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