
چند سالي اس��ت كه نماي س��اختمان هاي قم 
به تس��خير رومي ها در آمده و اي��ن نما به دليل 
الگوها و ساختار زيبايشان مورد عالقه قرار گرفته 
و مردم آن را ش��كيل مي دانند.  ام��ا با نگاهي به 
سبك معماري ايراني اسالمي كه قرن ها در اين 
سرزمين مورد استفاده قرار مي گرفته مشخص 
مي شود با توجه به اينكه در سير تحول معماري 
ايران، تفكر و ديدگاه نقش به سزايي داشته، حاال 
استفاده از برخي نماها بيانگر اين موضوع است 
كه فرهنگ مردم تحت تأثير فرهنگ هاي بيروني 
قرار گرفته و حتماً از اين لحاظ و نگاه فرهنگي، 

كم كاري شده است. 
  رم به اندازه قم نماي رومي ندارد!

كساني كه طي چند سال اخير سفري به شهر قم 
داشته اند به خوبي متوجه تغيير و تحوالت زيادي 
در شكل و ظاهر اين شهر ش��ده اند.  تغييرات در 
خيابان ها، پل ها، س��اختمان ها و فضاهاي سبز. 
اما يكي از تغييرات مهم در نماي ساختمان هاي 
استان است كه به نوعي چهره تاريخي قم را برهم 
زده و به صورت وصله اي روي صورت آن نشسته 
است.  اين در حالي است كه رهبر معظم انقالب 
در آخرين سفر خود به قم بر مسئله حفظ بناهاي 
تاريخي و بافت هاي قديمي تأكيد داشتند.  شايد 
يك��ي از مضحك تري��ن بخش ها در ادام��ه رواج 
نماهاي رومي در قم اين باشد كه همه مسئوالن 

استان بارها و بارها اعالم كرده اند كه از وجود اين 
نوع نماها آگاهند و عدم رضايت خود را چه از لحاظ 
ايمني و چه تغيير س��يما و منظر ش��هري نشان 
داده اند و حتي طي نامه هايي ساخت و ساز اين نوع 
نماها در شهر را ممنوع كرده اند اما معلوم نيست كه 
چرا و چگونه بازهم اين نماي وارداتي ساخته و قد 
علم مي كند؟ آيا مسئوالن قم در اين شهر زندگي 

نمي كنند؟ يا چشم هايشان را بسته اند؟
در همين رابطه اس��فند ماه سال گذشته بود كه 
رئيس شوراي شهر قم گفت: »توسعه بي ضابطه 
نماه��اي رومي چه��ره ق��م را تغيي��ر و فضاي 
غيرمتعارفي را ايجاد كرده است، توسعه نماهاي 
رومي يك��ي از دغدغه ها و نگراني ه��اي دائمي 

بزرگان به ويژه مراجع تقليد است.«
عبداهلل جاللي با اش��اره به برخ��ي از ضعف هاي 
بخش مهندسي شهر قم افزود: »متأسفانه امضا 
فروشي يكي از مشكالت مهم عرصه مهندسي در 

ساخت وسازهاي شهر قم است.«
ح��اال و با توج��ه ب��ه اينك��ه در تمام دني��ا اين 
شهرداري ها هس��تند كه تعيين مي كنند نماي 
ساختمان و ش��هر چطور طراحي شود كه هم با 
فرهنگش��ان همخواني داش��ته و هم بتواند يك 
هارموني و هماهنگي را با يكديگر داشته باشد، 
اما در ايران همين مسئوالن اجرايي در اين حوزه 
مي آيند و انتقاد مي كنن��د و مي نالند و مي روند! 

معلوم نيست اگر ش��ورا و ش��هردار نمي توانند 
)بخوانيد نمي خواهن��د( برخورد كنند، پس چه 

كساني بايد اين كار را بكنند. 
حال اگر شهردار و شورا نمي دانند، خوب است كه 
ما به آنها يادآوری كنيم، امروز در قم شيوه نويني 
از ساختمان س��ازي رواج يافته، به اين صورت كه 
برخي س��اختمان ها بعد از تكميل شدن اسكلت 
كلي ساختمان سريعاً نماي خود را كار مي كنند و 
بعد وارد كار در داخل ساختمان مي شوند و كمتر 
كس��ي هم به اين افراد در خصوص ممنوع بودن 
اين نماها تذكر مي دهد.  البت��ه مدير كل پدافند 
غيرعامل استان قم نيز با بيان اينكه در سفري به 
شهر رم ايتاليا به نتيجه تعجب برانگيزي رسيديم 
و آن هم اينكه در ش��هر رم جديد كه خواس��تگاه 
نماي رومي است آنقدر كه در شهر قم نماي رومي 
ديده مي شود، نماي رومي نديديم، معتقد است: 
»موضوع نماي رومي از دو منظر فرهنگي و مباحث 
ايمني و رعايت الزام��ات پدافند غيرعامل با توجه 
به ساختار ش��هر قم قابل بررسي اس��ت. حوزه ها 
و دستگاه هاي متولي مانند كميس��يون ماده 5، 
شهرداري و راه و شهرسازي در شهر قم كه به عنوان 
شهري مذهبي با پيشينه تاريخي و سبك معماري 
خاص كويري شناخته شده است، بايد رصد و پايش 
دائمي در حوزه سيما و منظر شهري داشته باشند 
تا رشد نماهاي رومي منجر به گسستگي فرهنگي 

و در نهايت يك بحران فرهنگي نشود. 
  رواج كاخ نشيني و تغيير سبك زندگي

مدير مركز تخصصي معماري و شهرسازي جهاد 
دانشگاهي قم در خصوص گسترش نماي رومي 
معتقد است: »انتخاب اين نوع نما وقتي تبديل 
به جريان��ي اجتماعي مي ش��ود، نمي توان تنها 
با جريان قانوني مانع از گس��ترش آن شد، زيرا 
جريان اجتماعي يك س��ازه و اسكلت نيست و 
از جنس اجتماع اس��ت.« سيده ش��بنم فاطمي 
مي گوي��د: »در مقابله ب��ا اين رويداده��ا بايد به 
ايجاد جريان اجتماعي و فرهنگ سازي پرداخت 
تا ذائقه و انتخاب مردم را تغيير داد. در اين بين 
دانش��گاه ها، مراكز حوزوي و فعاالن فرهنگي و 

جامعه شناسان داراي نقش مهمي هستند.«
وي با بيان اينكه تغيي��ر فرهنگ و ايجاد جريان 
اجتماعي نيز زمان مي برد و در كوتاه مدت اتفاق 
نمي افتد، ادامه مي ده��د: »از همين روي بايد با 
نگاهي تخصصي و كارشناسي به واكاوي رويدادها 
و علل و عوامل پرداخت تا در مسير فرهنگ سازي 
و جريان س��ازي اجتماعي، بتوانيم موفق عمل 
كنيم. خالف جريان شديدي كه حركت مي كند، 
سد ايجاد كرد، وقتي مسكن يك كاالي مصرفي 
و سودآور اس��ت يا مردم آن را دوست دارند، به 
راحتي نمي توان با آن مقابله كرد و جريان قانوني 

به تنهايي نمي تواند مانع ايجاد كند.«
يك نظر جامعه شناختي هم وجود دارد كه مردم 
ديگر خانه را براي زندگ��ي نمي خواهند بلكه آن 
را سرمايه زندگي ش��ان مي دانند و ت��ا زماني كه 
اين نگرش وجود داش��ته باش��د و تا زماني كه از 
طريق فرهنگ سازي تغيير نكند، تالش براي كنار 
گذاشتن بسياري از اتفاقات در اين زمينه و ناديده 
گرفتن نماي رومي، آب در هاون كوبيدن است، 
مگر اينكه صورت مسئله پاك ش��ود.  متأسفانه 
برخورد با معماري، كااليي ش��ده اس��ت و مردم 
ب��راي افزايش قيم��ت مس��كن و ارزش افزوده، 
دوست دارند از مصالح گران در نما و سازه استفاده 
كنند؛ آنها در ساخت مسكن، در فكر سودآوري 
هستند و براي ساخت و ساز، چرتكه مي اندازند 
تا ارزش افزوده مس��كن را باال ببرند.  يعني مردم 
هوش��مندانه همه چي��ز را بررس��ي مي كنند و 
مي دانند اگر ساختمان شان، نماي رومي داشته 
باشد، بهتر به فروش مي رسد و حاضر هستند براي 

اين كار، بهاي سنگيني بپردازد. 
به هرحال ه��ر تعريفي و دليلي براي گس��ترش 
نماهاي رومي در قم ارائه شود باز هم يك موضوع 
را نباي��د فراموش كرد كه اين نماه��ا تقليدي از 
معماري غربي و كليس��ايي اس��ت. اين سبك از 
معماري مي تواند به اختالف طبقاتي و اختالف 
فرهنگي دامن زده و به طور كلي تغيير س��بك 
زندگي را در پي داشته باشد.  رواج سبك فرهنگي 
ديگر كشورها و فاصله گرفتن از فرهنگ ايراني 
اس��المي، ابراز حس تفاخر و رواج سندروم كاخ 
نش��يني، ترويج اختالف طبقاتي، عدم تطابق با 
سازه هاي طراحي ش��ده و وزن سنگين تحميل 
شده به بنا از جمله معضالتي است كه در اجراي 

اين سبك از معماري با آن روبه رو هستيم.

موضوع نماي روم�ي، از جمله موضوعات مهمي اس�ت كه اخي�راً با ابالغ 
مصوبه اي از سوي ش�هرداري قم، ممنوع اعالم شده اس�ت. در واقع با اين 
مصوبه، مسئله اي معمارانه به تصميمي مديريتي تبديل شد. البته استفاده از 
نماي رومي براي ساختمان هاي قم به عنوان يكي از دغدغه هاي مهم مراجع و 
بزرگان حوزه نيز مطرح شده و گسترش اين مدل نما در حوزه دين و فرهنگ، 

مورد انتقاد است. اينكه نماي رومي يك توطئه فرهنگي يا خواست مردم 
است يا اينكه جريان سرمايه داري و اقتصاد شهر، موافق گسترش و تحكيم 
اين نوع نماست، مسئله اي است كه نياز به بررسي و واكاوي دارد. اما آنچه مهم 
است اينكه ايران اسالمي آنقدر المان و سبك معماري زيبا و كهن دارد كه در 
شهر مقدسي مثل قم نيازي براي استفاده از نماهاي بيگانه احساس نشود. 

هنوز دانش آموزان 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

تعطيلات  بله 
تابستاني عادت 
نكرده اند كه بايد بگوييم، كمتر از دو ماه ديگر به 
بازگشايي مدارس باقي مانده است. شايد اين 
دو ماه براي بچه ها زياد باشد اما براي مسئوالني 
كه وظيفه رفع نواقص و كاستي هاي مدارس و 
سيستم آموزشي را برعهده دارند زمان بسيار 
كمي است كه به سرعت هم از دست مي رود. در 
ايلن ميلان مسلئوالن آذربايجان غربلي در 
شلرايطي از كمبود 8 هلزار كاس درس خبر 
مي دهند كه آموزش و پرورش استان درصدد 
تغيير كاربلري برخي از مدارس اسلت! اتفاق 
عجيبلي كه اين شلائبه را به وجلود آورده كه 
آموزش و پلرورش به جاي تأميلن كاس هاي 
درس، مسير درآمدزايي خودش را طي مي كند!

    
زمان زيادي به ش��روع فصل مدارس باقي نمانده  
است. در حالي كه دانش آموزان از همين روزها در 
حال تهيه كيف و كفش شان هستند، دانش آموزان 
آذربايجان غربي نمي دانند بايد كجا به ادامه تحصيل 
بپردازند. چراكه مسئوالن اين استان اعالم كرده اند 
آذربايجان غربي با كمبود 8 هزار كالس درس مواجه 
است. البته اين تمام ماجرا نيست و معضل ديگري كه 
نگراني هاي بسياري براي مردم استان ايجاد كرده، 
تصميم آموزش و پرورش استان به تغييركاربري 
برخي از مدارس استان اس��ت. آن هم در شرايطي 
كه معضل قبلي يعني كمبود مدارس برطرف نشده 
و حاال هم قرار اس��ت يك س��ري از مدارس تغيير 
كاربري داده شوند! موضوعي كه برخي با انتقاد از اين 
تصميم مسئوالن معتقدند كه مسئوالن آموزش و 
پرورش اين استان بدون توجه به معضالت منطقه در 
خصوص كمبود فضاي آموزشي به دنبال درآمدزايي 

از محل فروش مدارس است. 
  كمبود 8 هزار كاس درس

كمبود نيروي انساني و تجهيزات آموزشي چالش 

اصلي آموزش وپرورش اس��تان اس��ت و مديركل 
آموزش و پرورش آذربايجان غربي در اين باره تأكيد 
مي كند: »8 هزار كالس درس نياز اصلي اس��تان 
است.« ابراهيم محمدي با اشاره به اينكه در سال 
گذش��ته هزار و ۷58 نفر نيروي جدي��د از طريق 
دانشگاه فرهنگيان و ماده ۲8 وارد سيستم آموزش 
وپرورش استان شده و امس��ال نيز هزارو ۹۱۰ نفر 
از اين دو طريق وارد سيس��تم آم��وزش وپرورش 
استان خواهند شد، اضافه مي كند: »اروميه بعد از 
پيرانشهر و سردشت س��ومين شهر داراي مشكل 
فضاي آموزش��ي اس��ت كه نيازمند توجه دولت و 
خيران مدرسه ساز است.« گفتني است كه امسال 
يكي از اولويت هاي كاري آموزش وپرورش استان 
ساماندهي نيروي انساني است و مديركل آموزش 
و پرورش آذربايجان غرب��ي در اين خصوص بيان 
مي كن��د: »براي اولين ب��ار در اس��تان در مهر ۹8 
هيچ مدرسه وكالس��ي بدون معلم نخواهد بود.« 
الزم به ذكر اس��ت كه به گفته اين مس��ئول سال 
تحصيلي گذش��ته 55۰ هزار دانش آم��وزش در 

مرحله آموزشگاهي، ۷۰ هزار نفر مرحله شهرستاني، 
۴ هزار نفر مرحله اس��تاني و5۰۰ نف��ر در مرحله 
كشوري فعاليت هاي قرآني، فرهنگي وهنري شركت 
كردند. قدرت اله قاسمي، معاون پرورشي اداره كل 
آموزش وپرورش استان نيز با اشاره به اينكه در سال 
تحصيلي گذشته تعداد هزار دانش آموز در ۲۲ عنوان 
رشته قرآني، فرهنگي، هنري و پرسش مهر منتخب 
استاني شدند، مي گويد: »ميزان ۲5۰ميليون تومان 
اعتبار براي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان 
و فعاليت هاي تابستاني سال ۹8 موردنياز معاونت 

پرورشي اداره كل آموزش وپرورش استان است.«
  تغييركاربري مدارس به جاي رفع كمبود!

ح��اال ب��ا اين ش��رايط ك��ه آم��وزش و پ��رورش 
آذربايجان غرب��ي درگير كمبود مدارس اس��ت، 
 سرپرس��ت معاون��ت هماهنگ��ي ام��ور عمراني 
اس��تانداري آذربايجان غربي مي گويد: »براساس 
قوانين و مق��ررات بحث تغيير كارب��ري مدارس 
اجرايي مي شود.« پيمان آرامون با اشاره به اينكه 
بحث تغيير كاربري مدارس اس��تان كه از س��ال 

گذشته مطرح ش��ده براس��اس قانون و مقررات 
اجرايي حل و فصل مي ش��ود، مي افزايد: »در ۱۲ 
شهرستان استان تعدادي فضاي آموزشي مشمول 
طرح تغيير كاربري ش��ده اند كه اي��ن مناطق در 
شهرس��تان هاي ارومي��ه ناحيه ۱و۲، س��لماس، 
چايپاره، چالدران، خوي، مهاباد، اشنويه، بوكان و 
مياندوآب قرار دارند.« گفته شده است اين فضاهاي 
آموزشي توسط كارشناسان كميته مشترك مورد 
بازديد قرار گرفته و ش��امل ط��رح تغيير كاربري 
شدند. سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني 
استانداري آذربايجان غربي با اش��اره به اينكه در 
سال ۹۷ در مجموع ۱۱۰ ملك با مساحت 55 هزار 
و 8۷8 مترمكعب شهري و ۳ هزار و ۲8۱ مترمكعب 
روس��تايي مش��مول طرح تغيير كاربري مدارس 
استان شدند، ادامه مي دهد: »نياز به فضاي آموزشي 
و تجهيرات در اس��تان يك ضرورت است.« نايب 
رئيس شوراي شهر اروميه با اشاره به اينكه در برخي 
مناطق اروميه نياز به ايجاد فضاي آموزشي احساس 
مي شود مي گويد: »در برخي مناطق اروميه از جمله 
شهرك گلشهر، گلمان، والدين ش��اهد و الواج به 
دليل نبود مدرسه مردم با مشكالت جدي روبه رو 
هستند.« عادل فتاح اضافه مي كند: »بايد با توجه به 
اولويت ها بودجه اي براي احداث مدارس جديد در 
مناطق جديد اروميه تخصيص داده شود.« معاون 
سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار نيز با تأييد 
مطالب فوق بيان مي كند: »در دومين جلسه شوراي 
آموزش و پرورش استان در رابطه با اجراي بند )ه( 
تبصره ۹ قانون بودجه مبني بر تغيير كاربري امالك 
مازاد آموزش و پرورش مورد بررسي قرار گرفت.« 
علي مصطف��وي اضافه مي كن��د: »تغيير كاربري 
فضاهاي آموزشي به كاربري مناسب تر، ساماندهي 
امالك و فضاهاي آموزشي و تبديل به احسن كردن 
آنها، تعيين و تكليف امالك و زمين هاي بالاستفاده، 
بهره برداري از سرمايه هاي راكد و كاهش وابستگي 
آموزش و پرورش به منابع دولتي از جمله اهداف 

اجراي اين طرح است.«

فروش امالك آموزش و پرورش آذربايجان غربي در سايه كمبود 8 هزار كالس درس!
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حمله رومي ها به نماي ساختمان هاي قم
 ابراز حس تفاخر، رواج سندروم كاخ نشيني، ترويج اختالف طبقاتي و تغيير سبك زندگی

از جمله معضالت رواج سبك فرهنگ كشورهای بيگانه در ايران اسالمي است

   كرمان: مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني كرمان اظهار 
كرد: با مجهز شدن سازمان آتش نش��اني كرمان به خودروي تجهيزات 
تخصص��ي "CBRN"، اين مركز در زمينه مقابله با حوادث ش��يميايي، 
بيولوژيك و پرتويي توانمند ش��ده است.  علي عس��كري بيان كرد: اين 
تجهيزات منحصر به فرد از امكانات ويژه اي از جمله برانكارد مخصوص انتقال 
مصدومان حوادث شيميايي، تجهيزات و لباس هاي حفاظت فردي است.  
وي خاطرنشان كرد: با مجهز شدن اين خودرو سازمان آتش نشاني كرمان در 

زمينه مقابله با حوادث شيميايي، بيولوژيك و پرتويي توانمند شده است. 
   زنجان: رئيس پايگاه ميراث جهاني گنبد سلطانيه گفت: قريب به ۱5 
روز است كه در مرحله پاك سازي ضلع شمالي گنبد سلطانيه هستيم كه 
پس از اتمام كار به مرمت خواهيم پرداخت كه تا اواخر مهرماه به طول 
خواهد انجاميد.  ميرموسي انيران افزود: مجموعه كل ارگ سلطانيه ۱۴ 
هكتار است كه كاوش هاي صورت گرفته در ارگ قريب به يك هكتار را 
شامل مي شود كه اين يك هكتار در ضلع شمالي گنبد قرار گرفته است.  
دروازه را نمي دانيم و در صدد هستيم كه از پژوهشگاه ميراث فرهنگي 

كشور مجوز كاوش دروازه جنوبي را اخذ كنيم. 
   كردستان:  واحد نخست نيروگاه برق آبي ۱5۰ مگاواتي سردشت در 
آذربايجان غربي به شبكه سراسري برق كشور متصل شد.   به گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني وزارت نيرو نيروگاه برق  آبي سردشت داراي سه واحد 5۰ 
مگاواتي بوده و توان توليد ۴۲۲ گيگاوات ساعت برق در سال را دارد.  پروژه 
سد و نيروگاه سردشت در آذربايجان غربي، ۱5 كيلومتر پس از شهرستان 
سردشت و روي رودخانه كالس ساخته شده است كه هدف از اجراي اين 
پروژه، كنترل و مهار آب هاي سطحي و مرزي، تأمين آب كشاورزي و شرب 
شهرهاي سردشت و ربط، بهره برداري از پتانسيل برق آبي روان  آب ها با 
احداث نيروگاه به ظرفيت ۱5۰ مگاوات، ايجاد اشتغال در دوره ساخت و 

بهره برداري و توسعه و رونق گردشگري در منطقه است. 
   سمنان: مديركل آموزش وپرورش استان سمنان بابيان اينكه تمام 
تالش بر اين است تا دانش آموزان از مدار چرخه تحصيل فاصله نگيرند، 
گفت: ۶۷۰ كودك بازمانده از تحصيل استان به مدارس بازمي گردند.  
محمد دستوراني با بيان اينكه آموزش و پروش استان سمنان بيشترين 
ضريب پوشش تحصيلي در دوران ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم 
را در كشور دارد، ابراز داشت: ضريب پراكندگي باال و شاخص جمعيت 
پايين باعث شد آموزش وپرورش استان گران تر تمام شود ولي با اين حال 
براي مدارس داراي حتي يك دانش آم��وز نيز معلم وجود دارد و اجازه 

نداديم دانش آموزان از مدار و چرخه تحصيل فاصله بگيرند. 

88498441سرويس  شهرستان

 نوسازي گذر آقا نجفي اصفهان 
با حداقل دخل و تصرف ها

معاون شهرسلازي و معماري شهرداري      اصفهان
اصفهان گفت: بلا توجه به حساسليت 
موقعيت مكاني گذر آقا نوراله در مجاورت ميدان نقش جهان، طرح كيفي 
اين گذر به لحاظ طراحي شهري، جداره ها و زمين در دست تهيه است. 
سيداحمد حسيني نيا معاون شهرسازي و معماري ش��هرداري اصفهان در 
خصوص آخرين تصميمات در مورد گذر آقا نوراله نجفي اظهار كرد: طرح گذر 
آقا نوراله نجفي با مصوبه كميسيون ماده 5 در سال ۹۴ به شهرداري اصفهان 
ابالغ شد اما با توجه به ابهاماتي كه در آذرماه سال گذشته در مورد اين خصوص 
مطرح شد، شهرداري و شوراي اسالمي شهر اصفهان طي جلسات متعددي 
موارد اين پروژه را پيگيري و احصا كردند و در نهايت به اين جمع بندي رسيدند 
كه طرح را به كميسيون ماده 5 ارسال كنند.  وي ادامه داد: در كميسيون ماده 5 
مقرر شد به دليل اينكه طرح اين خيابان قبالً توسط استاندار وقت در سال ۹۴ 
ابالغ شده و قابل اقدام است و همچنين با توجه به حساسيت موقعيت مكاني 
گذر آقا نوراله در مجاورت ميدان نقش جهان، طرح كيفي اين گذر به لحاظ 
طراحي شهري، جداره ها و زمين تهيه ش��ود.  معاون شهرسازي و معماري 
شهرداري اصفهان افزود: در نهايت كميسيون ماده 5 به اين جمع بندي رسيد 
كه ش��هرداري ظرف يك ماه اين طرح كيفي را تهيه و جهت تعيين تكليف 
به شوراي معماري ايران ارس��ال كند. البته اين طرح كيفي پيش از تصويب 

كميسيون ماده 5 در حال تهيه بود اما مقرر شد تهيه اين طرح تسريع شود. 

 حضور نماينده آستان قدس رضوي 
در منازل محرومان استان هاي سيل زده كشور

نماينده توليت آستان قدس رضوي در      خراسان رضوي
ديدار بلا ملردم محروم اسلتان هاي 
سليل زده هدايايي به ارزش 5 تا 10 ميليون ريال به آنها اهدا كرد. 
غالمرضا بصيري پور نماينده توليت آستان قدس رضوي كه براي ديدار با 
محرومان استان هاي سيل زده لرستان، گلستان، خوزستان و همچنين 
اصفهان به اين مناطق سفر كرده بود، گفت: به منظور اعالم همدردي 
توليت آس��تان قدس رضوي با مردم محروم س��يل زده اين استان ها به 
همراه محرومان استان اصفهان هدايايي به ارزش 5 تا ۱۰ ميليون ريال به 
آنها اهدا شد.  وي افزود: استقبال خوبي از طرف محرومان صورت گرفت 
و با تعدادي از اين خانواده ها كه آرزوي زيارت علي ابن موسي الرضا)ع( 
را داشتند هماهنگي دعوت از سوي آستان قدس رضوي انجام گرفت.  
بصيري پور ادامه داد: به همت توليت آس��تان قدس رضوي و خيران در 

سال آينده اين طرح در تمام كشور قابل اجرا مي باشد. 

فروش 99 درصد گاز توليدي به صنايع بوشهر  
مديرعامل شركت گاز استان بوشهر از     بوشهر
بهره مندی 81درصد صنايلع از گاز و 
فروش ساالنه 1۳ميليارد متر مكعب گاز در استان كه ۹۹ درصد آن 

در بخش صنايع است خبر داد. 
مسلم رحماني مدير عامل شركت گاز استان بوشهر اظهار داشت: ساالنه 
۱۳ميليارد متر مكعب گاز در استان بوشهر به فروش مي رسد كه ۹۹ درصد 
آن سهم بخش صنايع است.  وي افزود: در همين راستا تاكنون 8۱ درصد از 
صنايع استان طبق بندق تبصره ۲ بودجه سال ۹۳ وفق مصوبه شوراي اقتصاد 
وصل به گاز شده اند كه اين مهم، عالوه بركاهش آلودگي زيست محيطي، 
باعث رونق توليد و اشتغال استان نيز شده است.  رحماني با بيان اينكه ضريب 
نفوذ گازرساني در شهرهاي استان بوشهر بيش از ۹۹ درصد است، گفت: با 
تسريع در اجراي طرح هاي گازرساني ساكنان شهرها و روستاهاي استان 
بوشهر از گاز طبيعي بهره مند شدند و در حال حاضر از ۳۷ شهر استان بوشهر، 
به ۳۶ شهر و براساس مصوبه وزارت نفت و شوراي اقتصاد تاكنون ۴۱۱ روستا 
تحت پوشش گاز قرار گرفته اند كه با گازرساني به اين روستاها، موفق شده ايم 
ضريب نفوذ گازرساني روستايي را به ۹۶ درصد برسانيم.  مديرعامل شركت 
گاز استان بوشهر تصريح كرد: تاكنون بيش از ۱5۱ هزار خانوار شهري و ۳۶ 
هزار و ۷۴۷ خانوار روستايي در استان بوشهر از گاز طبيعي بهره مند شده اند 
و بيش از ۶ هزار كيلومتر شبكه توزيع و ۷۱5 كيلومتر خط تغذيه در استان 
اجرا شده كه از اين ميزان شبكه گذاري، افزون بر ۳۱۹۶ كيلومتر در شهرها 

و ۳۲۳۱ كيلومتر در روستاهاي استان انجام گرفته است.

 سواحل سيستان وبلوچستان
 مهيای توريسم دريايي مي شود  

مديلركل بنلادر و دريانلوردي     سيستان وبلوچستان
سيستان و بلوچستان بر ضرورت 
راه اندازي خطوط مسافرت هاي دريايي در خط ساحلي سيستان 
وبلوچستان تأكيد كرد و گفت: ما بهترين سلواحل كشور را براي 
بهره بلرداري در راسلتاي توريسلم دريايلي در اختيلار داريم. 
 بهروز آقايي مديركل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان - توسعه توريسم 
دريايي در استان را يكي از مهم ترين راه هاي توسعه اي اقتصاد اين استان مطرح 
كرد و گفت: اين امر با حضور سرمايه گذاران بخش خصوصي فراهم شده است.  
وي بيان كرد: سفرهاي دريايي به كشورهاي همجوار در مقايسه با سفرهاي 
زميني از ايمني تردد بيشتري در جنوب كشور برخوردار است.  آقايي با تأكيد بر 
اينكه افق روشني پيش روي گردشگري دريايي وجود دارد، اظهار كرد: سواحل 
مكران در مقايسه با ساير سواحل كشور به دليل صخره اي بودن از طبيعت بسيار 
منحصربه فرد و زيبايي برخوردار است.  مديركل بنادر و دريانوردي سيستان و 
بلوچستان به وجود جاذبه هاي گردشگري متنوع طبيعي در طول نوار ساحلي 
استان سيستان و بلوچستان اشاره كرد و گفت: حتي امكان برگزاري سافاري 
در سواحل درياي عمان به عنوان يكي از جاذبه های مهم گردشگري وجود دارد 

كه تحقق آن منجر به جذب گردشگران زيادي خواهد شد.

 پرونده الحاق ۲ جنگل دزفول
 به منطقه حفاظت شده در انتظار تصويب نهايي
   خوزستان به گفته رئيس اداره محيط زيست دزفول 
پرونلده الحاق جنگل و بيشله زارهاي 
زاويه ها و عباس آباد دزفول به منطقه حفاظت شده دز در آخرين مراحل 
تصويب نهايي توسلط شوراي حفاظت محيط زيسلت كشور است. 
مصطفي استاد چيني گر رئيس اداره محيط زيست دزفول با بيان اينكه 
پرونده الحاق دو جنگل دزفول به منطقه حفاظت شده در انتظار تصويب 
نهايي اس��ت، گفت: پرونده الحاق جنگل هاي عباس آب��اد و زاويه هاي 
دزفول به منطقه حفاظت شده و پارك ملي دز از ۱۲ سال پيش تاكنون 
در حال پيگيري اس��ت.  وي با بيان اينكه الحاق ي��ك منطقه موضوع 
ساده اي نيس��ت، افزود: اداره محيط زيست دزفول با همكاري اداره كل 
سال هاي متمادي مكاتبات متعددي را در اين راس��تا انجام داده و در 
حال حاضر پرونده الحاق اين دو بيش��ه زار و جنگل به منطقه حفاظت 
شده و پارك ملي دز در ش��وراي حفاظت محيط زيست مطرح شده و 
در حال تصويب نهايي است.  رئيس اداره حفاظت محيط زيست دزفول 
ادامه داد: مدارك مورد نياز براي تصويب اين پرونده طي سال هاي اخير 
ارسال و پيگيري هاي اصلي نيز انجام شده اما تصويب اين مهم نيازمند 
انجام آخرين پيگيري ها توسط مسئوالن شهرستان و استان در سازمان 
محيط زيست و اهتمام اين سازمان نسبت به تسريع در روند اين پرونده 

است تا با رفع آخرين نواقص و رايزني ها، اين مهم محقق شود. 

محمدرضا هاديلو
   گزارش يك

 هاله حرارتي 
عامل خشك شدن درياچه اروميه

مطرح كردن هاله حرارتي درياچه اروميه، نقد و سؤال و توضيحات مكرر 
در مورد آن سبب شد تا مطالعات جديدي انجام شود و ايده هاي نويي 
مطرح شود. در حالي كه عكس هاي ماهواره اي، انحنا و قوس گرفتن 
توده هاي هوا هنگام رسيدن به آذربايجان را نشان مي دهند، نمي توان 
ايده هاله حرارتي را به راحتي انكار كرد و حاال عضو هيئت علمي گروه 
آب و هواشناسي دانش�گاه تبريز نيز با تأكيد بر اينكه هاله حرارتي 
درياچه اروميه يك ايده فرضي و شخصي نيست، آن را تأييد مي كند. 

    
چند وقتي بود كه در م��ورد بروز هاله حرارتي ب��ر روي درياچه اروميه 
صحبت مي شد. موضوعي كه سبب مي ش��ود ميزان دما در اين منطقه 
افزايش يافته و حتي تأثيرات آن به كل استان بازگردد.  افزايش چهار الي 
پنج درجه اي دما و كاهش حدود 5۰ ميلي متري بارندگي در ۶۰ سال 
گذشته شايد خيلي محسوس نباشد اما همين رقم يك پنجم سرمايه 

بارشي درياچه و استان آذربايجان شرقي را شامل مي شود. 
در همين راستا رئيس دانشكده برنامه ريزي و علوم محيطي دانشگاه تبريز 
مي گويد: »طبق قانون انرژي و ماده، گرماي زمين از بين نمي رود، بلكه از 
فرمي به فرم ديگري تبديل مي شود، در رابطه با اين پديده هم مي توان 
گفت كه حرارت بازتابشي زمين به ارتفاعات ۳ هزار متري رفته و در مسير 
كانال هاي ورودي نقش ايف��ا مي كند، اين حرارت از ب��رودت توده هاي 
ورودي هوا كاس��ته و ميزان بارش را نيز به اندازه محسوسي كم مي كند، 
هاله حرارتي درياچه اروميه فضايي حدود پنج برابر درياچه در ارتفاعات 
اتمسفري ايجاد كرده است.« دكتر بهروز ساري صراف با تعميم ايده جزيره 
حرارتي كالنش��هرها به درياچه اروميه، ادامه مي دهد: »آب ها با توجه به 
ويژگي فيزيكي شان دير گرم ش��ده و دير گرما را از دست داده و گرما را 

ذخيره مي كنند و ما ۲۰ سالي است كه آب را از درياچه گرفته ايم.«
   ۹5 درصد آب درياچه از دست رفته

هاله حرارتي مي تواند يكي از عوامل جا به جا شدن كانال هاي هوايي باشد. 
حتماً ما نيز بارها عناوين جزيره حرارتي و وارونگي دما را شنيده ايم، در اين 
پديده امواج حرارتي سطح زمين به طرف ارتفاعات صعود كرده و به علت 
عدم جابه جايي و حركات اتمسفري، پديده اي را خلق مي كند كه از آن به 
عنوان جزيره حرارتي شهرها ياد مي كنند.  عضو هيئت علمي گروه آب و 
هواشناسي دانشگاه تبريز با بيان اينكه تصاوير ماهواره اي، آمار و ارقام بارش و 
استناد به بنيان ها و قوانين علمي نيز اين پديده را نشان داده و ثابت مي كند، 
مي گويد: »با صرف نظر از اقدامات اليروبي و بارش چند ماه اخير، درياچه 
۹5 درصد حجم آب خود را از دست داده بود، نمك هاي درياچه مثل ساير 
قطعات خشكي اشعه هاي خورشيد را منعكس مي كنند و اين انعكاس ها به 
ارتفاعات ۳ الي ۴ هزار متري كه محل تراكم ابرهاست، رفته و ابرهاي سياه را 

پراكنده كرده و قدرت ايجاد بارندگي را از ابرها سلب مي كنند.«
س��اري صراف با تأكيد بر اينكه كمي بارش، دليل كافي براي خش��كي 
درياچه نيست، تأكيد مي كند: »بارندگي بخشي از عوامل مؤثر در انباشت 
آب در درياچه را تشكيل مي دهد و نبايد عوامل انساني را ناديده گرفت. 
ما با اين تفكر پيش مي رويم كه مشكل كم آبي در منطقه خشك و نيمه 
خش��ك ايران با چندين بار ب��ارش برطرف مي ش��ود، در حالي كه همه 
آب هاي سطحي به آب هاي زير زميني اضافه نمي شوند و آن درصد ناچيز 
هم گنجايش اين حجم از مصارف كشاورزي را ندارد.« وي مي گويد: »از 
منظر آب و هواشناس��ي پديده هاي مربوط به بارندگي جزو پديده هاي 
تصادفي هستند و نمي توان بر اساس تصادف برنامه ريخت، وزير نيرو بيان 
كرد كه وارد دوره ترسالي شده ايم، اما آمار پديده هاي جوي در ۶۰ سال 
گذشته و داده هاي مدون و منسجم هواشناس��ي اين را نشان نمي دهد، 
چراكه پيشينه اين سرزمين، مبتني بر حوادث بارندگي است و با يك سال 
بارندگي زودگذر نمي توان ادعا كرد وارد دوره ترسالي شده ايم و اين يك 
رويداد تصادفي است.« اين كارشناس تأكيد مي كند: »اگر مسئوالن بر 
اساس اين اتفاقات تصادفي، برنامه ها را از مبارزه با خشكسالي به مبارزه 
با ترسالي تغيير دهند، مرتكب اشتباه بسيار بزرگي شده اند كه تاريخ اين 
سرزمين هرگز اين اشتباه را نمي بخشد، حتي وزير نيرو هم بيان مي كند 
كه بايد برنامه هايمان را عوض كنيم و در پاس��خ بايد گفت كه نگاهي به 
آمارها بيندازيد، به عنوان مثال حدود سال ۴۰ بارندگي خوبي را در سطح 

كشور شاهد بوديم، اما سال هاي بعد از آن خشكسالي پيش آمد.«

رضا نقیلو


