
  بوش�هر: مديركل تعزيرات حكومتي استان بوشهر گفت: از ابتداي 
امس��ال تاكنون متخلفان اقتصادي 703 ميليارد و500 ميليون ريال 
جريمه شده اند.  زهرا افضلي نيا افزود: از ابتداي امسال تا پايان بهمن ماه 4 
هزار و 19 پرونده در زمينه تخلف هاي صنفي تشكيل كه تاكنون 3 هزار 
و 854 مورد از آنها رسيدگي شده كه ميزان محكوميت متخلفان آنها در 
مجموع به پرداخت 146ميليارد ريال جريمه نقدي محكوم شدند.  وي 
ادامه داد: همچنين يك هزار و 627 پرونده در موضوع قاچاق كاال و ارز در 
استان بوشهر تشكيل شد كه از اين شمار يك هزار و 611 پرونده مختومه 

و ميزان محكوميت آنها در مجموع 554 ميليارد ريال تعيين شد. 
  شاهرود: طي مراسمي با حضور مسئوالن و هنرمندان از آثار هنري 
و صنايع دستي بسطام و خرقان در مجموعه گردشگري چشمه قنات 
خرقان بازديد ش��د.  همچنين دراين بازديد اثر هنري استادرضا نوري 

توسط ايشان به آرامگاه شيخ ابوالحسن خرقاني اهدا گرديد. 
  چهارمح�ال و بختي�اري: رئيس جهاد كش��اورزي چهارمحال و 
بختياري گفت: توليد ماهي زينت��ي در چهارمحال و بختياري افزايش 
يافت.  ذبيح اهلل غريب با اشاره به اينكه هفت واحد پرورش ماهي زينتي در 
چهارمحال و بختياري فعاليت مي كنند، اظهار داشت: توليد ماهي زينتي 
در چهارمحال و بختياري افزايش يافته است.  وي بيان كرد: بيش از 290 

هزار ماهي زينتي در چهارمحال و بختياري در سال جاري توليد شد. 

امروزه در بسياري از كشورهاي دنيا فناوري هايي 
مانند بارور كردن ابرها براي كمك به بارندگي بيشتر 
و دستيابي به منابع آبي جديد و همچنين تكنولوژي 
شيرين سازي و نصب انواع تصفيه آب مورد توجه و 
استفاده قرار گرفته است.  در برخي استان هاي ايران 
هم بهره برداري از اين فناوري ها در دستور كار قرار 
گرفته است اما معلوم نيست چرا با توجه به نياز مبرم 
اكثر استان ها به تأمين آب شرب، با در نظر گرفتن 
نوع اقليم و پتانس��يل مناطق، سيستم هاي ديگر 

مورد استفاده قرار نمي گيرند. 
  بي برنامگي در ميان حرف هاي شيرين

در حال حاضر ستادي در معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري به نام ستاد توسعه فناوري آب، 
خشكسالي، فرس��ايش و محيط زيست مشغول 
به فعاليت اس��ت كه مي خواهد به بهره گيري از 
دانش روز به تأمين آب مورد نياز مناطق مختلف 
ايران بپردازد.  اولويت هاي اين س��تاد در چهار 
بخش كه همان عناوين خودش اس��ت تعريف 
ش��ده و در حوزه آب، فرس��ايش، خشكسالي و 
محيط زيس��ت هس��تند كه 10 اولويت مربوط 

ب��ه ح��وزه آب »فناوري هاي شناس��ايي منابع 
جديد آب غير متع��ارف«، »فناوري هاي مرتبط 
با اس��تفاده از آب هاي ش��ور و زه آب«، »توسعه 
و بومي س��ازي روش هاي نوي��ن كاهش مصرف 
آب و افزايش بهره وري )سيس��تم هاي انتقال و 
ش��بكه هاي توزيع، آب و گياه، آب و مزرعه، آب 
و حوضه، آب و واحدهاي شرب، آب و واحدهاي 
صنعتي(«، »فناوري هاي كاهش تبخير بارش و 
كاهش تبخير از س��طوح آزاد آب )اعم از سطوح 
پليمري و سيس��تم هاي س��ايه بان و سلول هاي 
خورشيدي( و طرح هاي الگويي كاهش تبخير«، 
»فن��اوري كاه��ش آلودگي زيس��ت محيطي و 
آبي«، »فناوري هاي جدي��د در آبياري«، »تهيه 
م��دل بومي ب��رآورد فرس��ايش آب��ي و بادي«، 
»طرح هاي الگويي تعادل بخشي منابع و مصارف 
آب زيرزميني«، »فناوري ه��اي مديريت منابع 
آب«، »فناوري هاي مرتبط با حذف آالينده هاي 
آب« اولويت هاي س��تاد در زمينه آب به ش��مار 
مي رود.  هم اكنون در اكثر استان هاي ايران مانند 
سيستان و بلوچستان، يزد، بوشهر و هرمزگان و 

حتي خوزستان منابع آبي ويژه اي وجود دارد كه 
در دسترس نيستند و نياز به شناسايي دارند يكي 
از كارهاي اين ستاد اين است كه فناوري هايي را 
كه بتواند به شناسايي و اكتشاف منابع آبي غير 
متعارف كمك كند را م��ورد حمايت قرار دهد.  
اما اينكه چش��م بر روي اقدامات صورت گرفته 
در دنيا ببنديم و منتظر فناوري هايي باشيم كه 
ارائه ش��وند تا مورد حمايت قرار گيرند، همان از 
بين بردن وقت و بي برنامگي در مديريت آب ها به 

شمار مي آيد و نقطه تمايز ما با ديگر كشورها. 
   طرح هايي براي دلخوشي مديران باالدستي

در بي عمل بودن حرف هاي مسئوالن و بي اثر بودن 
نهادها و ستادها همين بس كه حدود چهار سال 
پيش هم دبير كارگروه آب ستاد آب، خشكسالي، 
فرسايش و محيط زيست وقت از ارائه 148 فناوري 
و راهكار براي مديريت بحران كم آبي كشور خبر 
داده بود.  در آن روز دكتر علي اصغر اعلم الهدي با 
بيان اينكه كيفيت آب رودخانه كارون در محل 
ساختگاه سد از لحاظ ضوابط آشاميدن مناسب 
بوده و قابل اس��تفاده براي مصارف كش��اورزي 

نيز مي باش��د، گفته بود: »در راس��تاي مقابله با 
بحران كم آبي و مشكالت حوزه آب، در دو سال 
اخير اقدامات��ي از جمله تدوين س��ند راهبردي 
فناوري هاي آب انجام شده كه در آن 148 راهكار 
و فناوري براي مديريت كم آبي و رفع چالش هاي 
آب كشور ارائه شده و اميد است كه با استفاده از 
اين سند بتوان گام هاي مؤثري در جهت مشكالت 
اين حوزه برداش��ت.« وي همچني��ن گفته بود: 
»تدوين س��ند فناوري هاي راهب��ردي آب با در 
نظر گرفتن چالش خشكسالي از اسناد باالدستي 
كشور بوده كه با همكاري نمايندگان دستگاه هاي 
اجرايي، نظارتي و اساتيد دانشگاهي انجام شده و 
پيش نويس آن به ستاد آب، خشكسالي، فرسايش 
و محيط زيست جهت دريافت تأييد نهايي از سوي 
شوراي عالي انقالب فرهنگي ارسال شده است.« 
حاال و با گذشت چهار سال از اين اظهار نظرها كه 
در عمل هيچ چيزي را عايد مردم و وضعيت آبي 

كشور نكرده است.
 دكتر جهانگير پُرهمت در جايگاه دبير كارگروه 
آب س��تاد توسعه آب، خشكس��الي، فرسايش و 
محيط زيس��ت معاونت علمي و فناوري رياست 
جمهوري از لزوم بومي س��ازي شدن فناوري ها 
و بهره من��دي از دس��تاوردهاي محققان در اين 
زمينه سخن مي گويد و از اولويت هاي اين ستاد 
كه توس��عه فن��اوري كاهش آالين��ده و تصفيه 
است.  پرهمت بيان كرد: »روش هايي كه در حال 
حاضر براي افزايش به��ره وري آب به كار گرفته 
مي شوند كارآمد نيستند از اين رو نياز است كه 
پاي فناوري هاي��ي به ميان بيايد كه به توس��عه 
تكنولوژي ها در اين زمينه بپ��ردازد. همچنين 
به كارگي��ري روش هايي كه بتوان��د در كاهش 
تبخير بارش و كاهش تبخير از س��طوح آزاد آب 
اثرگذار باشد.« حرف هاي تكراري و شيريني كه 
سال هاست هر كس بر مس��ندي نشسته از آنها 
س��خن گفته تا دل مديران باالدستي خود را به 

دست آورد و ديگر هيچ. 
نياز نيس��ت براي يافتن راه��كاري جهت حفظ 
مناب��ع آب��ي راه دوري برويم. فقط كافي اس��ت 
مس��ئوالن كمتر حرف بزنن��د و تصميمي براي 
كار كردن داش��ته باش��ند. آنوقت به جاي هدر 
دادن بودجه و اعتب��ارات، حداقل فرصتي براي 
كپي برداري از اقدامات ديگر كش��ورها به دست 
مي آورند. به عنوان مثال در شرايطي كه مسئوالن 
محترم اعالم كرده اند حدود 40 درصد آب شرب 
مردم در استان هاي مختلف فقط به خاطر نشت 
و فرس��ودگي در لوله هاي انتقال هدر مي رود و 
نمي توانند محل نشت ها را پيدا كنند و درخواست 
اعتبار داده اند و... ، تيم هاي استارت آپي در برخي 
از كشورها توانسته اند با ايده هاي خود گامي در 
راس��تاي رفع مش��كالت مديريت آب در شهر و 
روس��تا بردارند كه از جمله آنها مي توان به ربات 

شناساگر نشت آب اشاره كرد.

اين روزها بسياري از استان هاي كشور درگير مسائل مربوط به خشكسالي 
و كم آبي هس�تند و مس�ئوالن امر هم براي برون رفت از اين مشكل جز 
حرف زدن كار ديگري ندارند. با اينكه بحث خشكس�الي فقط مختص به 
ايران نيست و بسياري از كشورهاي به اصطالح سرسبز دنيا هم با معضل 
كم آبي درگير هستند اما آنها، دست به دامن فناوري هاي مختلف شده اند 
و با جدي گرفتن مس�ئله كم آبي صدها راه براي احياي دوباره منابع آبي 

خود تعريف كرده اند. راهكارهايي كه حداقل نزديك به يك دهه است در 
ايران هم مطرح مي شود اما كسي نمي خواهد به آنها توجه كند و ترجيح و 
انتخاب اول در اينجا دست روي دست گذاشتن و چشم به كمك هاي ابر 
و باد و مه و خورشيد و فلك بستن اس�ت. بی توجهی به تكنولوژي هايي 
كه به راحتي در بسياري از اس�تان هاي حساس و كم آب مثل سيستان و 
بلوچستان، كرمان، يزد، بوشهر، خوزستان و... قابل نصب و اجرا هستند. 

چند س�الي است 

محمدرضا سوري
   گزارش 2

س�ايه افكن�دن 
بر  خشكسالي ها 
سر برخي استان ها باعث شده آنها از لحاظ منابع 
آبي در مضيقه باشند؛ مس�ئله اي كه در برخي 
موارد با تهديدات زيست محيطي همراه شده 
است كه درياچه اروميه و اكثر تاالب هاي كشور 
از جمله  هامون و جازموريان نيز جزو آنهاست. 
در اين ميان تاالب گاوخوني در استان اصفهان 
چند سالي است به دليل بي توجهي به حق آبه 
آن در آستانه خش�ك ش�دن قرار گرفته و به 
محلي براي تصاعد انواع گازهاي سمي  تبديل 
شده است، موضوعي كه به گفته كارشناسان با 
توجه به وض�ع خوب بارش ه�ا مي تواند با پس 
گرفتن حق آب�ه اش دوباره احيا ش�ود و محيط 
زيس�ت پيرامون�ش را از نابودي نج�ات دهد.

    
خشك شدن تاالب گاوخونی در استان اصفهان 
عالوه بر اينكه معيشت مردم منطقه را به مخاطره 
انداخت��ه، باع��ث افزاي��ش بي��كاری و مهاجرت 
ساكنان بومی ش��ده و همچنين پوشش گياهی 
و زيستگاه های جانوری را دچار تغيير كرده است. 
عالوه بر آن در ح��ال حاضر در برخي مناطق اين 
تاالب تصاعد گازهاي سمي  موجب شده تا حيات 
جانداران و انسان هايي كه در اطراف آن هستند به 
مخاطره بيفتد؛ موضوعي كه به گفته كارشناسان 
با دادن حق آبه حتي از پساب ها مي تواند از خطر 
زيس��ت محيطي كه تهديدي جدي براي آن به 

حساب مي آيد جلوگيري كرد.
  توليد گازهاي سمي  و ريزگردها 

تأمين حق آبه زيست محيطی تاالب های كشور 
از جمله تاالب ه��ای خوزس��تان و گاوخونی كه 
كانون توليد گرد و غبار هستند از اهميت ويژه ای 
برخوردار است. بررسي ها نشان مي دهد در صورت 
خشك ش��دن اين تاالب ها بايد عماًل شاهد بروز 
ريزگردها و آس��يب هاي زيس��ت محيطي بود؛ 

موضوعي كه هم اكنون در بيشتر استان ها از جمله 
خوزستان و سيستان و بلوچستان سبب شده تا 
آلودگي ها به شدت سالمت انس��ان ها، حيوانات 
و محيط زيس��ت را در اين مناطق دچار مشكل 
كند. خشك شدن تاالب عالوه بر اينكه معيشت 
مردم منطقه را به مخاطره انداخته، باعث افزايش 
بيكاری و مهاجرت س��اكنان بومی ش��ده است. 
همچنين پوشش گياهی و زيستگاه های جانوری 
را نيز دچار تغيي��ر ك��رده و بيماری هايی مانند 

سرطان رشد داشته اند.
  تأمين حق آبه نياز گاوخوني 

با وجود س��ايه افكن��دن خشكس��الي در دو دهه 
اخير، در س��ال جاري بارش هاي خوبي در بيشتر 
استان هاي كشور اتفاق افتاد كه در صورت مديريت 
مي توان بسياري از مشكالت از جمله بحث تأمين 
حق آبه تاالب ها را برطرف كرد. استاد مهندسی آب 
دانشگاه صنعتی اصفهان با تأكيد بر اينكه تأمين 
حق آبه زيست محيطی تاالب های كشور از جمله 
تاالب های خوزستان و گاوخونی كه كانون توليد 

گرد و غبار هس��تند از اهميت ويژه ای برخوردار 
اس��ت، مي گويد: »با توجه به اينكه اين مس��ئله 
سالمتی مردم را تحت تأثير قرار می دهد، بايد در 
اولويت برنامه های دولت باشد.« جهانگير عابدی 
كوپايی مي افزايد: »در اين رابطه مصوبه ش��ورای 
عالی آب، 176 ميليون مترمكعب آب در سال را 
برای تاالب گاوخونی تعيين كرده است كه اين به 
معنی جريان حدود 5/5 مترمكعب در ثانيه برای 
زاينده رود است و هر انس��ان منصفی آن را تأييد 
می كند.« اين در حالي است كه حتي در صورت 
مديريت منابع آبي و حتي جاري كردن پساب ها 

نيز مي توان اين معضل گاوخوني را حل كرد.
  تدوين برنامه مديريت جامع 

به خطر افتادن حيات اين تاالب در استان اصفهان 
طي س��ال هاي اخير س��بب ش��ده تا برنامه هاي 
جامعي براي حفظ گاوخون��ي انجام بگيرد. طرح 
تدوين برنامه های مديريت جامع زيس��ت بومی 
از ط��رف س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت طی 
سال های گذش��ته به طور جدی پيگيری شده و 

هم اكنون 18 تاالب كشور دارای برنامه مديريت 
هس��تند كه تاالب گاوخونی هم از جمله همين 
تاالب هاست. در حال حاضر برنامه مديريت تاالب 
گاوخونی تدوين شده و در انتظار تصويب برنامه در 
شورای برنامه ريزی و توسعه استان است. در فرآيند 
تدوين برنام��ه مديريت جامع ت��االب گاوخونی، 
كليه ذينفعان حض��ور دارند؛ ذينفع��ان دولتی، 
غيردولت��ی و نمايندگان جامع��ه محلی اما هنوز 
طرح مديريت اين تاالب در ش��ورای برنامه ريزی 
استان مصوب نشده است. گام اول كه يكی دو سال 
طول می كشد موضوع ظرفيت سازی، جريان سازی 
اجتماعی و تدوين برنامه مديريتی است. كارشناس 
دبيرخانه مديريت زيست بومی تاالب گاوخونی در 
خصوص طرح تدوين برنام��ه مديريت جامع اين 
تاالب مي گوي��د: »طرح تدوي��ن برنامه مديريت 
زيست بومی كه برای تاالب های مختلف در كشور 
اجرايی شده بود، از س��ال 94 در اصفهان و برای 
تاالب گاوخونی آغاز شد و شش كارگاه به صورت 
مشاركتی با حضور تمامي  ذينفعان برای تدوين 
اين برنامه تشكيل ش��د.« اين در حالي است كه 
برنامه مديريت زيس��ت بومی تدوين ش��ده ولی 
هنوز نهايی نشده است. سال گذشته ستاد احيای 
تاالب گاوخونی در استانداری اصفهان تشكيل و 
پس از سه جلسه س��تادی كليات برنامه تصويب 
شد. گلناز صفا مي افزايد: »مطالعات روی معيشت 
و آلودگی هايی كه در ت��االب گاوخونی و اطراف 
آن تحت عنوان بررس��ی اثرات زيس��ت محيطی 
خشك شدن تاالب گاوخونی انجام گرفته است و 
عالوه بر آن پروژه با موضوع بررسی نياز آبی تاالب 
بين المللی گاوخونی در حال انجام اس��ت كه هم 
نياز آبی را مش��خص می كند و هم می تواند روی 
مطالبه گری اداره كل محيط زيست از وزارت نيرو 
تأثير داشته باش��د.« لذا با توجه به اثرات مخربي 
كه اين مهم مي تواند براي اصفهان داش��ته باشد 
جا دارد در اين رابطه هرچه زودتر برنامه مديريت 

زيست بومی تدوين، تصويب و اجرايي شود.

۱۷۶ميليونمترمکعبآب،حياتگاوخونيراتضمينميكند
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 سهم استان ها از طرح هاي فناورانه آبي
چيزي در حد حرف

مسئوالن به جاي سال ها حرف زدن درباره پروژه هاي فضايي، طرح هاي زميني را براي حفظ منابع آبي اجرايي كنند

88498441سرويس  شهرستان

نقشه آمايش شهرك هاي كشاورزي ايران 
تدوين شده است

به منظور توسعه كش�ت هاي متراكم     آذربايجان غربي
گلخانه اي، نقشه آمايش شهرك هاي 

كشاورزي ايران تدوين شده است. 
 مش��اور مدير كل دفتر امور استان هاي 
وزارت جهاد كشاورزي در جريان سفر 
ب��ه آذربايجان غربي و بازدي��د از مراكز 
گلخانه اي اروميه با اعالم اين خبر گفت: 
ترويج كشت هاي گلخانه اي با تغيير نگاه 
به سرمايه گذاري بخش كشاورزي بايد 
مورد توجه قرار گيرد و نگاه وزارتخانه به 
شركت شهرك هاي كشاورزي توسعه اي بوده و نگاه انتفاعي نيست و 
بايد تالش ها تقويت و منتهي به توليد شود.  كريم مهري با بيان اينكه 
نقشه آمايش شهرك هاي كشاورزي ايران تدوين شده است، از آمايش 
گلخانه به عنوان بهترين طرح در زمينه شناس��ايي و امكان س��نجي 
براي ايجاد و توسعه كشت هاي گلخانه اي استان نام برد و بر توسعه و 
تقويت شهرك هاي كشاورزي غير دولتي دراراضي باالي 5 هكتار در 
استان تأكيد كرد.  مشاور مديركل دفتر امور استان هاي وزارت جهاد 
كش��اورزي ادامه داد: اهداف شهرك هاي كش��اورزي انتقال فناوري، 
جذب س��رمايه گذاري، بهره وري از منابع آب و خاك، ايجاد اشتغال و 
در نهايت تأمين امنيت غذايي در كشور است.  مهري تأكيد كرد: وزارت 
جهاد كشاورزي تالش زيادي كرده تا نهاده ها با قيمت بسيار مناسب به 
دست توليدكنندگان برسد. در آينده با مازاد عرضه مواد لبني مواجه 
خواهيم بود و بايد اتاق فكري به منظور رصد و پايش و جمع آوري آمار 

و اطالعات الزم در اين زمينه ايجاد شود. 

 تجهيز مدارس ايالم 
براي اسكان مهمانان نوروزي 

فرماندار ايالم از تجهيز مدارس ايالم     ايالم
ب�راي پذيراي�ي و اس�كان مهمان�ان 

نوروزي در تعطيالت سال جديد خبر داد. 
معروف بس��طامي با اعالم اين خبر گفت: استان ايالم يكي از مقصدهاي 
گردشگران در ايام نوروز است و قطعاً شهرستان ايالم شاهد حجم بااليي از 
مسافر و گردشگر از سراسر كشور در اين ايام خواهد بود.  وي افزود: امكانات 
شهرستان براي پذيرايي و اس��تقبال فراهم ش��ده و مدارس ايالم براي 
اسكان مهمانان نوروزي تجهيز مي شوند.  فرماندار ايالم با اشاره به اينكه 
شهر ايالم نيز براي ايام نوروز زيباسازي مي شود، گفت: استفاده درست 
از ظرفيت هاي حوزه گردش��گري مي تواند زمينه توسعه استان را فراهم 
كند.  بسطامي اظهار داشت: س��رمايه گذاري در حوزه گردشگري از كم 
ريسك ترين سرمايه گذاري هاست كه بازگشت سرمايه آن هم به سرعت 
انجام مي پذيرد.  فرماندار ايالم افزود: در سال جاري بيش از 700ميليون 
تومان براي نوسازي سيستم گرمايشي پنج مدرسه و بيش از 120 ميليون 

تومان براي تعمير و تجهيز 14فضاي آموزشي هزينه شده است.

رئيس سازمان بسيج در سمنان: 
بسيج 40 هزار طرح خدمت رساني تعريف كرد

اجراي 40  هزار طرح خدمات رساني در     سمنان
6  عرص�ه و 28 موضوع در كش�ور از 

سوي بسيج مستضعفين تعريف شده است. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در حاشيه ديدار با آيت اهلل سيدمحمد 
شاهچراغي امام جمعه س��منان با اعالم اين مطلب گفت: براي اجراي 
يك طرح به طور متوس��ط يك ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده 
است. سردار غالمحسين غيب پرور خاطرنش��ان كرد: در سال 96 فقط 
6 هزار گروه جهادي براي خدمت رس��اني به اقش��ار مردم وجود داشت 
كه اين رقم اكنون به 11 هزار گروه افزايش يافته اس��ت.  وي ادامه داد: 
براس��اس برنامه ريزي ها به ازاي هر پايگاه بس��يج مي بايست يك گروه 
جهادي تشكيل شود و در زمان حاضر 50  پايگاه بسيج در كشور وجود 
دارد.  رئيس سازمان بسيج مستضعفين تصريح كرد: اثر بخشي بسيج با 
توجه به جغرافياي هدف در خدمات رساني به محرومان حاصل مي شود، 
براساس برنامه ريزي ها قرار است خدمات رساني اين سازمان از اين  به بعد 
در دوره زماني سه تا پنج ساله به صورت مستمر در يك منطقه خاص از 
سوي هر پايگاه جهادي انجام شود.  وي اضافه كرد: آمار دقيقي از ميزان 
خدمات ارائه شده بسيج به اقشار مردم وجود ندارد، اما ميزان اين تالش ها 
در دهه هاي گذشته بي نظير بوده است.  رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
گفت: در اجراي طرح هاي محروميت زدايي از سوي اين سازمان اعتبارها 
از سوي خيران، سازمان بسيج مستضعفين و دولت تأمين مي شود.  وي 
بيان كرد: در چند سال گذشته سازمان بسيج به اين رويكرد مهم دست 
يافته است كه تنها راه حيات بسيج مستضعفين توجه به مردم ساالري 
ديني و افزايش خدمت رساني به آحاد جامعه است .  رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين تأكيد كرد: راه استمرار انقالب اسالمي و حيات بسيج بودن 
در كنار مردم و خدمات رساني است.   رئيس سازمان بسيج مستضعفين به 
منظور رونمايي از مستند زندگي شهيد مدافع حرم عباس دانشگر و حضور 

در چند نشست در برنامه اي دو روزه به استان سمنان سفر كرده است. 

شيراز ميزبان دوازدهمين گردهمايي 
راهنمايان گردشگري ايران

مديركل مي�راث فرهنگي ف�ارس از     فارس
برگ�زاري دوازدهمي�ن گردهماي�ي 
راهنمايان گردش�گري ايران، طي مدت 4 روز در شيراز خبر داد. 
مصيب اميري با بيان اين خبر گفت: در توس��عه و رونق گردشگري يك 
منطقه، عالوه بر ايجاد زيرساخت هاي استاندارد و انجام امور زيربنايي، 
نقش راهنمايان گردشگري به عنوان سفيران فرهنگي بسيار حائز اهميت 
است.  وي با اشاره به ظرفيت هاي عظيم استان فارس و تأثير گردشگري 
بر كارآفريني و رونق اقتصادي ابزار اميدواري كرد: اين گردهمايي بتواند 
در معرفي هرچه بهتر استان مؤثر باشد.  رئيس انجمن صنفي راهنمايان 
گردش��گري فارس نيز در اين رابطه گفت: گردهمايي بزرگ راهنمايان 
گردشگري ايران از 30 بهمن لغايت 3 اسفندماه، با شعار ميراث جهاني، 
راهنماي ايراني در استان برگزار مي شود.  امير سبوكي افزود: حدود هزار 
راهنماي گردشگري از سراسر ايران در اين گردهمايي حضور خواهند 
داشت.  وي در خصوص برنامه هاي شاخص اين گرهمايي 4 روزه نيز ابراز 
داشت: اجراي شش سمينار تخصصي و برگزاري تور آشناسازي با تأكيد بر 
معرفي ميراث جهاني فارس، محور زنديه و جاذبه هاي تاريخي- مذهبي به 
ويژه در بافت تاريخي شيراز از برنامه تدوين شده اين گردهمايي مي باشد.  
سبوكي ضمن اعالم اجراي يك رويداد ويژه در بعد از ظهر يكم اسفندماه، 
تصريح كرد: برنامه اصلي اين گردهمايي، روز پنج ش��نبه 2 اس��فند ماه 
در تاالر حافظ با حضور مسئوالن اس��تاني و محلي و رونمايي از سامانه 

پاسخگوي گردشگري ايران و تمبر يادمان برگزار خواهد شد. 

 اجراي ۱۸0 پروژه 
به دست خيران سالمت در لرستان

رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان     لرستان
از وج�ود ۱80 پروژه در دس�ت اقدام 

توسط خيران سالمت در استان خبر داد. 
كوروش ساكي در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان با اعالم اين خبر 
گفت: دانشگاه علوم پزشكي استان طرح هايي داشته كه واگذار شده اند 
و بعد از 10 تا 15 سال نيز به اين دانشگاه برگردانده خواهند شد.  وي 
با بيان اين كه در بحث خيران سالمت 180 پروژه داريم، ادامه داد: اين 
طرح ها تا پايان سال آينده به اتمام خواهند رسيد.  ساكي خاطرنشان 
كرد: در بحث واگذاري هم اكنون بيمارستان 500 تختخوابي خرم آباد 
را داريم و سرمايه گذار بيمارستان 250 تختخوابي دورود نيز مي گويد 
مديريت آن را به وي واگذار كنيم كه مخالفت كرديم.  رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي لرستان تصريح كرد: اين فرد مي خواهد كه بيمارستان را 
مديريت كند و گفته نيروي آن را در اختيارم قرار دهيد.  وي بيان كرد: 
در اين رابطه تفاهمنامه اي نيز منعقد شده و قرار است حقوق پرسنل 
را خود فرد پرداخت كند.  س��اكي عنوان كرد: نزدي��ك 100 مورد از 
پروژه هاي خيران سالمت امسال تمام شده و 80 طرح ديگر نيز در سال 

آينده به بهره برداري خواهند رسيد.

سيد احمد هاشمي اشكا
   گزارش يك

 انرژي خورشيدي 
در بروكراسي اداري تلف مي شود

اكثر استان هاي ايران به دليل شرايط اقليمي و آب و هواي گرم، در طول 
سال از 300 روز تابش نور خورشيد بهره مندند. منبعي كه در حال حاضر 

بهترين روش براي توليد انرژي برق به شمار مي آيد. 
استان هايي مانند كرمان، خوزس��تان، همدان، بوشهر، خراسان هاي 
ش��مالي و رضوي و جنوبي. نقاطي كه به لح��اظ تابش هاي مداوم نور 
خورش��يد مورد توجه س��رمايه گذاران خارجي هم قرار گرفته اند و با 
توجه به اينكه هزينه استفاده از انرژي خورشيدي خيلي كمتر از انرژي 
الكتريكي است، قطعاً صرفه جويي قابل مالحظه اي در هزينه هاي برق و 
ديگر انرژي ها را به همراه خواهد داشت. اما متأسفانه وجود برخي قوانين 
دست و پاگير و عدم حمايت از سرمايه گذاران در اين بخش باعث شده 
تا كار به سختي پيش رود و كماكان مردم از قطعي و گراني برق بنالند و 

مسئوالن از توان پايين نيروگاها. 
موضوع استفاده از انرژي خورشيدي وقتي از اهميت بيشتري برخوردار 
مي شود كه بدانيم امروزه در بيشتر اس��تان هايي كه از كمبود انرژي و 
گراني برق مي نالند، پتانسيلي وجود دارد كه مي تواند عالوه بر تأمين 

انرژي مورد نياز به ايجاد اشتغال و درآمدزايي آنها نيز كمك كند. 
با اين حال وضعي��ت حمايت از س��رمايه گذاران در اي��ن عرصه اصاًل 
خوب نيس��ت. به عنوان مثال فقط در س��ال گذش��ته 120 متقاضي 
س��رمايه گذاري براي بي��ش از 5300 مگاوات ان��رژي تجديدپذير در 
اس��تان خراس��ان رضوي ابراز تمايل كرده بودند كه متأس��فانه تنها با 
26 متقاضي براي 1160 مگاوات قرار داد منعقد شد و تنها 4 مگاوات 
اين طرح ها نصب شده اس��ت. البته اولين علت براي اين اتفاق را بايد 
در محدوديت هايي كه در ظرفيت هاي توليد و پش��تيباني شبكه برق 
وجود دارد جس��ت وجو كرد.  گرما در راه اس��ت و خوزستان از جمله 
استان هايي است كه به شدت به انرژي برق احتياج دارد. استاني كه در 
تابستان هايش به دليل استفاده مداوم از وسايل خنك كننده مصرف 

برق آنقدر باال مي رود كه نيروگاه ها پاسخگوي تقاضاها نمي شوند. 
در اين استان به دليل تابش نور خورشيد در طول روز منابع خوبي براي 
توليد انرژي خورشيدي وجود دارد كه مي توان از اين منابع براي كاهش 
بار شبكه برق الكتريكي استفاده كرد. مزيت انرژي خورشيدي اين است 
كه استفاده از آن بسيار كم هزينه تر از انرژي الكتريكي است و به همين 
دليل اگر مصرف اين نوع انرژي در اس��تان فرهنگ س��ازي شود قطعاً 

صرفه جويي بيشتري در هزينه هاي برق به وجود مي آيد. 
ناگفته نماند كه در استان خوزستان بين سال هاي 88 تا 90 استفاده 
از انرژي هاي خورشيدي ابتدا در روس��تا هاي صعب العبور ايذه، اللي، 
دزفول، مسجدسليمان و تاالب ش��ادگان انجام ش��د و تاكنون 180 
خانوار روستايي با هزينه 4 ميليارد تومان براي تأمين برق خود از انرژي 

خورشيدي بهره مند شده اند. 
 اما با توجه به اينكه نصب پانل بر هر پش��ت بام خانه روستايي به ازاي 
هر كيلو وات 16 تا 17 ميليون تومان هزينه دارد و با توجه به نوسانات 
قيمت ارز هر روز هم گران تر مي شود، از سرعت كار كاسته شده است. 

هم اكنون پانل هاي خورشيدي با توليد 120 كيلووات برق در مساجد 
و 100 كيلووات برق در مدارس اس��تان نصب شده اس��ت كه ميزان 
برق توليدي براي هر مس��جد و هر مدرسه 5 كيلووات است و توانسته 
روشنايي آن را تأمين كند و مقداري از بار شبكه برق الكتريكي را كاهش 
دهد.  با تمام اقدامات صورت گرفته بايد گفت با توجه به وابستگي شديد 
جوامع بشري به منابع انرژي جهت رفع احتياجات صنعتي از يك سو 
و آلودگي هاي زيس��ت محيطي ناش��ي از احتراق سوخت هاي فسيلي 
موجب به وجود آمدن اختراعات و ابداعات گوناگون جهت دستيابي به 
منابع جديد انرژي شده است. از اين رو شناخت، مطالعه، و به كارگيري 
روش هاي نوين جهت استفاده از انرژي هاي تجديد پذير، به عنوان يك 
ضرورت درآمده است.  با اينكه در تمام دنيا سعي بر اين است تا به هر 
نحو ممكن از نور و انرژي خورشيدي بهره برداري شود، اما متأسفانه در 
ايران هنوز برنامه مشخصي براي استفاده از انرژي هاي پاك و بخصوص 
نور خورش��يد وجود ندارد و دليل اين ادعا همي��ن بس كه متقاضيان 
داخلي و خارجي سرمايه گذاري در اين بخش، آنقدر اسير رفت و آمد و 

بروكراسي اداري مي شوند كه عطاي كار را به لقايش مي بخشند.

محمدرضا هاديلو


