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افزایش  10درجهای دما در هفته آینده

عکس :مهر

زهره افشــار /در حالی که طی چند هفته
اخیــر شــاهد هــوای خنــک و بارشهــای
خــوب بهــاری در بســیاری از اســتانها
بودیم از امروز بتدریج دمای هوا افزایش
و بارشهــا کم میشــود به گونــهای که تا
چهارشنبه هفته آینده دما دربیشتر نقاط
کشــور حــدود  10درجــه افزایــش خواهد
داشت.
«امیــن حســین نقشــینه» کارشــناس
توگو
پیشبینیسازمانهواشناسیدرگف 

با «ایــران» تصریح کرد :ایــن افزایش در
استانهای شــمالی و اســتانهایی مانند
قم ،همدان و اردبیل محسوستر خواهد
بــود ولــی در اســتانهای جنوب شــرق و
جنوب روند تدریجی دما را نخواهیم دید.
بهگفتــه وی بیشــینه دمــای ســاری طــی
48ســاعت آینــده از 26درجــه بــه ،28
ســنندج از  21بــه  24و اردبیــل از  17بــه
20درجــه بــاالی صفــر میرســد و ایــن
افزایــش تدریجــی دمــا تــا اواخــر هفتــه

آینــده ادامــه خواهــد داشــت .همچنین
درحالــی که دیروز (چهارشــنبه) بیشــینه
دمــای تهــران 21درجه ســانتیگراد باالی
صفــر بــود ،فــردا جمعه ایــن میــزان به
 24درجــه میرســد و تــا روز چهارشــنبه
آینــده دما در پایتخت به  30درجه باالی
صفر خواهد رســید .وی با اشــاره به اینکه
امسال اردیبهشت ماه پربارشی را تجربه
کردیم چنــد آمار جالــب ارائه کــرد .طی
دوهفته گذشــته بیشــترین بارش مربوط

بــه کوهرنــگ چهار محــال و بختیــاری با
 117میلیمتر بوده و پس از آن اسالم آباد
غربکرمانشاهبا 114میلیمترپیشتازبوده
اســت .شهر کرمانشــاه نیزدر این مدت با
 103میلیمتر بارش رتبه یک مراکز استان
را داشــته اســت ،اما جالب اســت بدانید
اســتان هرمزگان تنها اســتانی بوده که در
این مدت بارشی نداشته است.
ازســوی دیگــر بررســی وضعیــت بارش
تجمعــی اســتانها از اول مهرماه تــا روز

 23اردیبهشــت مــاه حاکی اســت میزان
بارشها تنها در  8استان نسبت به مدت
مشــابه ســال قبل افزایش داشــته است.
استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان
غربی ،ایالم ،اردبیل ،زنجان ،کردســتان،
کرمانشاه و گلستان از جمله این استانها
هستند .در همین حال هرمزگان با منفی
 80درصد ،سیســتان و بلوچستان منفی
74درصــد و کرمــان منفــی  70درصــد
بیشترین کاهش بارشها را داشتهاند.

پاسداری از محیط زیست در مدارس سبز

ساخت مدارس سبز تنها با هدف ایجاد فضای سبز و استفاده از انرژیهای نو نیست بلکه موضوع اصلی آن فرهنگسازی برای نسل جدید است

ëëبا وجود نوپا بودن طرح ایجاد «مدارس ســبز» ،بســیاری از اســتانها در این زمینه موفــق عمل کردهاند.
اســتانهای سیســتان و بلوچســتان ،زنجان و تهــران در اجرای این طرح پیشــرو بوده و از محــل منابع خود
نیم نگاه
ساختمدارسسبزراانجامدادهاند.
ëëدر راستای توسعه مدارس سبز در سیستان وبلوچستان؛ قرار است سازههای مناسب با اقلیم جایگزین
مدارسپیشساختهشود.
ëëهدف از برگزاری دورهها ی توجیهی و آموزشــی «مدیریت ســبز» در مدارس اســتان آشــنایی با نحوه ایجاد دفتر کار سبز،
اهمیتحفظمحیطزیستونحوهاجرایمدیریتسبزدرمحلکاراست.
ëëمدیریت ســبز در محل کار وغیره شــامل مدیریت مصــرف انرژی ،آب ،مــواد اولیه و تجهیزات ،کاهش مــواد زاید جامد و
بازیافتآنهاست.
مدیــرکل نوســازی و تجهیــز مــدارس
سیستان و بلوچستان هم گفت :از سال
 88موضــوع جمعآوری مدارس کپری
در دســتورکار قرار گرفت و مهرماه سال
گذشــته نخستین مدرســههای مناسب
بــا اقلیــم در اســتان شــروع بــه کار کرد.
امــا بــا توجه به شــرایط اقلیمی اســتان
کالسهــای کپــری همچنــان در برخی
نقــاط ماننــد فنــوج و مهرســتان وجود
دارد و سعی شــده با ارسال کالسهای
پیش ســاخته برای این مناطق شــرایط
را بــرای تحصیــل دانشآمــوزان آماده
کنیم .وی ادامه داد :در راســتای توســعه
مــدارس ســبز در اســتان؛ قــرار اســت

ســازههای مناســب بــا اقلیــم جایگزین
مــدارس پیشســاخته شــود .بــا کمــک
متخصصان بومی ســازههای مناسب با
شــرایط اقلیمی اســتان و مقاوم در برابر
ســیل ،زلزله و حــوادث طبیعی ســاخته
شــده است .این کار ســال گذشته در چند
منطقــه انجــام شــد و بقیــه نیــز بــزودی
جایگزین میشود .مدارس پیش ساخته
یا همــان مــدارس کانکســی نمیتوانند
جایگزین مناســبی برای مــدارس کپری
که با زیســت بوم منطقه سازگاری دارند،
باشند.
مدیــرکل نوســازی و تجهیــز مــدارس
سیستان و بلوچستان گفت :مدارس سبز

که در چند شــهر اســتان آغاز به کار کرده،
تمام شاخصههای محیط زیست درآنها
رعایــت شــده اســت .در ایــن راســتا ،در
مدرسه شبانه روزی شهرستان مهرستان
دانشآموزان بــا کمک خیران یک واحد
گلخانــه و یــک واحــد پــرورش طیــور در
مدرسه خود ساختهاند .واحد گلخانه در
مدرسهدخترانهبااعتبار ۱۶۰میلیونریال
و واحد پرورش طیور در مدرسه پسرانه با
اعتبار  ۹۰میلیــون ریال از محل اعتبارات
ک خیــران راهاندازی شــده
داخلــی و کم 
است .در این  2مدرسه شبانه روزی۳۵۶ ،
شآموز دختر
دانشآمــوز پســر و  ۳۱۱دان 
تحصیلمیکنند.

پایان بازسازی  32هزار واحد زلزله زده استان کرمانشاه
عملیــات تعمیــر و بازســازی  32هــزار
واحد آســیب دیده در مناطق زلزله زده
استان کرمانشاه به پایان رسید.
«رضا خواجهای» ،رئیس ستاد بازسازی
توگو
مناطق زلزله زده کرمانشــاه درگف 
با ایرنا افزود :عملیات بازسازی 44هزار
و  700واحد مســکونی تعمیری آســیب
دیــده زلزلــه نیــز آبان  96شــروع شــده
است.
وی از پایــان آواربــرداری  23هــزار و
 300واحــد آســیب دیــده نیــز خبــر داد

و گفــت :عملیــات آواربــرداری و پــی
کنــی واحدهای تخریبی بــر عهده بنیاد
مســکن بــوده کــه ایــن مهــم هــر روز با
ســرعت بیشــتری در حال اجراســت .با
توجــه به رونــد آواربرداری و تســریع در
امور ســاخت و ساز در مناطق زلزلهزده،
تاکنــون آرماتوربنــدی بیــش از  11هــزار
واحــد انجــام شــده و کار بتنریــزی و
فونداســیون  10هــزار واحــد نیــز پایــان
یافتــه اســت .کار اســکلتبندی  7هــزار
واحد و سقف چینی  3هزار و  700واحد

مســکونی آســیب دیــده نیــز در مناطق
زلزلــه زده انجــام شــده و  4هــزار واحــد
مســکونی هــم بــه مرحلــه دیوارچینــی
رسیده است .پیشبینی میشود تعمیر
واحدهــای آســیب دیــده و جمــعآوری
نخالههای ســاختمانی در ســطح شــهر
و مناطــق زلزلــه زده هرچه ســریعتر به
پایان برسد.
خواجــهای تصریــح کــرد :در مجمــوع
 88هزار واحد آســیب دیــده در مناطق
زلزلــه زده به بانکهــای عامل معرفی

گزارش
مـــصور

شــدهاند که از این تعداد  58هزار واحد
بــا بانکها عقــد قرارداد بســته و مابقی
هم در مرحله عقد قرارداد هستند.
خواجــهای بــا اعــام این خبر کــه  8تن
ســیمان رایــگان و میلگــرد بــا قیمــت
پایینتر از نرخ بازار در اختیار واحدهای
تخریبی قرار داده میشود ،خاطرنشان
کــرد :همچنیــن بخشــنامهای بــه تمام
بانکهــای عامــل مبنــی بــر پرداخــت
تســهیالت معیشــتی بــه مســتأجران
مناطق زلزله زده نیز ابالغ شده است.

تنگه «چاهکوه» یکی از عجایب هفت گانه قشم در هرمزگان

جذابیــت بناهــای تاریخــی اصفهــان ،بیــش از  131هــزار
کـوتـــاه
گردشگر خارجی را امسال به نصف جهان آورده است.
ازایران
بــه گــزارش خبرگــزاری صــداو ســیما« ،فریــدون الهیاری»
مدیــرکل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان گفت :ایــن تعداد گردشــگر خارجی
در فروردیــن و اردیبهشــت امســال از بناهای تاریخی نصف جهــان دیدن کردند
که بیشــترین مسافران به ترتیب فرانســوی ،آلمانی و ایتالیایی بودند .وی افزود:
مجموعــه تاریخــی میدان امــام(ره) ،کاخ موزه چهلســتون و باغ فین در کاشــان
بیشــترین تعداد بازدیدکننده را در فصل اول گردشــگری خارجی استان به خود
اختصاص دادهاند .استان اصفهان بیش از  22هزار بنا و اثر تاریخی دارد.

تولید ساالنه  220هزارتن انواع خرما
در سیستان و بلوچستان

سیســتان و بلوچســتان در بخش تولیــد خرمــا از ظرفیتهای خوبی
برخوردار اســت ،به طوری که ازنظرســطح زیرکشت رتبهاول وسطح
تولید رتبه دوم کشور را دارد .به گزارش ایسنا« ،یوسف ریگی» ،معاون
بهبود تولیدات گیاهی جهادکشــاورزی سیســتان و بلوچســتان اظهار
داشــت :ســاالنه  220هزارتن انواع خرما در این استان تولید میشود.
 55هزار هکتار از سطح باغهای استان به کشت خرما اختصاص دارد
که  45هزار هکتار آن بارور است .وی ادامه داد :بیش از 70رقم خرما
دراســتان وجود دارد که ربی و مضافتی بیشــترین ســطح زیرکشت و
ارقام خرمای تولیدی را تشکیل میدهند .ریگی با اشاره به اینکه خرما
محصولی مهم در امر صادرات اســت به حذف و جایگزینی باغهای
درجه سه با ارقام تجاری بازار پسند ،اصالح و احیای باغها و افزایش
کمی و کیفی و توسعه محصول سالم و بهداشتی تأکید کرد.

صرفهجویی روزانه یک میلیون لیتر بنزین در گیالن

بــا فعالیــت جایگاههــای ســیانجی در گیالن روزانــه در مصرف بیــش از یک
میلیــون لیتر بنزین صرفهجویی میشــود .بهگــزارش خبرگزاری صداوســیما،
«مهدی عاطفی» معاون فنی عملیاتی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
گیــان گفت :هماکنون  99جایگاه ســیانجی در اســتان فعال اســت .بهدلیل
سرویس نشدن بموقع جایگاههای سیانجی فقط از  50درصد این جایگاهها
استفاده میشود که اگر بتوانیم از ظرفیت کامل سیانجیهای استان استفاده
کنیم میتوانیم بیشتر درمصرف بنزین صرفهجویی کنیم.

تولید مس کاتد معدن سونگون
بزودی عملیاتی میشود

عملیــات اجرایی تولید مس کاتدی در معدن مس ســونگون بزودی
یشود.
آغاز م 
بهگــزارش ایرنا« ،رضا رحمانی» ،قائم مقــام وزیر صنعت ،معدن و
تجــارت با بیان اینکه بعد از ســالها اســتقالل معدن مس ســونگون
نهایــی شــد ،افزود :با اجرایی شــدن طــرح تولید مس کاتــدی در این
معــدن ،ســاالنه  100هزار تــن از این نوع محصول تولید خواهد شــد.
همچنیــن مقــرر شــده از ایــن پــس همه مســائل مالی معــدن مس
سونگون در آذربایجان شرقی متمرکز شود ،ضمن اینکه ایجاد شهرک
تخصصی مس و طال در این اســتان نیز در حال نهایی شــدن اســت.
قائــم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت اضافه کرد :ســال گذشــته
ارزش فروش کنسانتره مس سونگون  2هزار و  500میلیارد تومان بود،
در حالی که گردش مالی شرکت عظیم تراکتورسازی تنها به یکهزار
میلیارد تومان رســید .وی با اشــاره به اهمیت راهبردی مس در کشور
یادآور شــد :هرکس در صنایع پاییندســتی مس سرمایهگذاری کند،
خوراکــش را تأمین میکنیــم .معدن مس ســونگون ،دومین معدن
مس بزرگ کشور بعد ازمعدن مس سرچشمه در شهرستان ورزقان
آذربایجان شرقی واقع شده است.

خشک شدن  ۲۵۰رشته قنات در مهریز یزد

یزد  -خبرنگار «ایران» /بر اثر خشکســالیهای متوالی  250رشته قنات در مهریز
استان یزد خشک شده است« .کامیار رسولی» ،مدیر جهادکشاورزی مهریز اظهار
داشــت ۲۵۰ :رشــته از  ۴۲۰رشــته قنات این شهرســتان در چند ســال اخیر بر اثر
کاهش بارندگی و خشکسالی بهطور کامل خشک شده و این موضوع بهرهبرداران
بخش کشاورزی این مناطق را با مشکل مواجه کرده است .رسولی بدون اشاره به
میزان خسارتهای وارده در این حوزه ،تصریح کرد :خشک شدن قنوات بویژه در
مناطق روســتایی بخش مرکزی ،خسارتهای زیادی را به کشــاورزان و دامداران
وارد کرده اســت .وی خشــکی و کاهش آبدهی بیشــتر قنوات حوزه شهر مهریز و
بویــژه در دهســتانهای «میانکــوه»« ،بهــادران»« ،خورمیــزات»« ،تنگچنار» و
«ارنان» را مهمترین مشکل بخش کشاورزی شهرستان دانست.

ثبت پرونده  4میراث ناملموس اردبیل
در فهرست آثار ملی

عکس :علیرضا معصومی

«منصور عالیقدر» ،معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری اردبیل از تهیه پرونده پیشنهادی ثبت
 4میــراث ناملموس این اســتان در فهرســت آثار ملی خبــر داد .به
گزارش ایســنا ،وی با اشــاره به حیات دیرینه و برخورداری از آداب و
رسوم متنوع عشایر شاهسون استان ،گفت :یکی از این آثار «فناوری
و معماری ساخت آالچیق شاهسون» مغان است .به گفته عالیقدر،
عالوه بر این فناوری «ساخت سنتی داس» شهرستان نمین ،مراسم
سنتی «آاله الما» و روش پخت نان سنتی «کته» شهرستان گرمی نیز
جهت ثبت در فهرست آثار ملی پیشنهاد شده است.

مراسم عروسی سنتی در کالت نادری

یک میلیارد تومان خسارت سیل به پروژههای آبی
روستایی خراسان شمالی

عکس :سهیل فرجی

طبیعت رنگارنگ در اطراف دریاچه ارومیه پس از بارش باران بهاری

عکس :سید وحید حسینی

ëëوضعیت جوی پایان هفته در مازندران
روی هواشناســی مازنــدران اعــام کــرد کــه از اواخــر امــروز
خط خبر پنجشنبه با تشدید سامانه بارشی دراستان ،بارش باران
پیشبینی میشــود و مردم مازندران شــاهد کاهش محسوس دما خواهند
بود.
ëëفوت یک نفر در آذربایجان شرقی بهدلیل برخورد آذرخش
برخورد آذرخش باعث جان باختن یک مرد  30ساله در ارتفاعات روستای
«هریس» از توابع شهرستان شبستر در آذربایجان شرقی شد.
«وحید شــادی نیا» ،ســخنگوی اورژانس  115آذربایجان شــرقی با اشــاره به
اینکــه این حادثه ظهر روز سهشــنبه گذشــته اتفاق افتاد ،گفــت :مردم باید
ضمــن توجه به هشــدارهای هواشناســی ،موقــع آذرخش از قــرار گرفتن در
ارتفاعات جداً خودداری کنند.
ëëکندوان جمعه یک طرفه میشود
پلیــس راه مازنــدران بــا اعــام محدودیتهــای ترافیکــی پایــان هفتــه در
جادههای هراز ،کندوان و فیروزکوه ،از یکطرفه شــدن تردد در جاده کندوان
از عصر جمعه تا صبح شنبه  29اردیبهشت خبر داد.
بــه گــزارش پلیــس راهــور مازنــدران ،محدودیتهــای ترافیکــی جادههای
مواصالتــی مازنــدران به پایتخت از ســاعت  12ظهر دیروز چهارشــنبه آغاز
شــده و تا ســاعت  6صبح شــنبه هفته آینده  29اردیبهشــت برقرار است .بر
این اســاس ،تردد هر نوع موتورســیکلت بجز موتورسیکلتهای انتظامی و
امــدادی در این مدت در جادههای کندوان ،هراز و فیروزکوه ممنوع خواهد
بود.
ëëجاده فیروزکوه
رفت و آمد تمامی تریلرها به استثنای حامالن مواد سوختی و فاسد شدنی
نیز از ســاعت  12ظهر روز جمعه تا ســاعت  22همان روز از تهران به سمت
قائمشهر و برعکس ممنوع است.
پلیــس راه مازنــدران نیــز اعــام کرد کــه در صــورت کاهش حجم تــردد در
جادههای استان احتمال لغو محدودیت ترافیکی وجود دارد.
ëëاجرای محدودیت ترافیکی در جاده کرج  -چالوس
ســرهنگ «رضــا گــودرزی» ،رئیــس پلیــس راه البــرز هــم گفــت :باتوجه به
تعطیلــی آخر هفته به منظــور تخلیه بار ترافیکی ،از ســاعت  14روز جمعه
 28اردیبهشــت مــاه تا ســاعت  24همان روز تردد وســایل نقلیــه از کرج به
سمت مرزن آباد ممنوع است .همچنین تردد وسایل نقلیه ازساعت 17روز
جمعــه  28اردیبهشــت ماه الی  24همــان روز از مرزن آباد به ســمت کرج
یکطرفه خواهد بود.
گودرزی با اشاره به اینکه این ممنوعیت بهدلیل تخلیه بار ترافیکی مسافران
در حال بازگشــت از سفر در این مسیر اجرا میشود ،افزود :ممنوعیت تردد
موتورســیکلت نیــز تا پایان محدودیــت ترافیکی در جاده کــرج  -چالوس و
بالعکــس ادامــه دارد .مرکز کنترل ترافیــک پلیس راه ناجا با شــماره تلفن
 88255555به صورت شــبانه روزی پاســخگوی وضعیت راههای کشــور و
آماده امدادرسانی به حادثه دیدگان احتمالی است.

روابط عمومی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان

شیماجهانبخش /در سالهای نه چندان
دور انســانها خــود را جزئــی از طبیعت
میدانســتند ،اما توســعه شهرنشــینی و
فاصلــه گرفتــن از محیط زیســت باعث
شــد تا برخی هر طور که دوســت دارند با
طبیعت رفتار کنند؛ به همین خاطر بود
کــه از ورود فاضــاب شــهری و صنعتــی
بــه تاالبهــا جلوگیــری نکردنــد؛ پاییــن
رفتــن ســفرههای آبی زیرزمیــن را جدی
نگرفتنــد؛ بــه قطــع بیرویــه درختــان و
نابــودی جنگلها بیاعتنایــی کردند؛ به
اثــرات ســاخت غیــر کارشناســی ســدها
بیتوجهی کردند و ...اما چندی نگذشت
همیــن بیتوجهــی کار دستشــان داد و
حاال چند سالی میشــود که چالشهای
زیســتمحیطی به یکــی از دغدغههای
اصلــی مــردم و مســئوالن تبدیــل شــده
است.
ایــن بیتوجهیهــا آنقــدر نهادینه شــده
کــه به بــاور کارشناســان بــرای جلوگیری
از تخریب بیشــتر محیط زیســت و حتی
حفــظ وضعیــت موجــود بایــد دغدغــه
حفظطبیعتازکودکیدرذهننونهاالن
کاشته شود تا ثمره آن در سالهای آینده
به بــار بنشــیند و موجب دوســتی دوباره
انسانباطبیعتشود.
شاید به همین دلیل اســت که راهاندازی
مدارســی بــا عنــوان «مــدارس ســبز» با
رویکــرد آشــنایی کــودکان و نوجوانــان
بــا مباحــث زیســت محیطــی و ترویــج
فرهنــگ حفظ محیــط زیســت در میان
دانشآمــوزان در ســرلوحه برنامههــای
«وزارت آمــوزش و پرورش» و «ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت» قــرار گرفتــه
است.
ëëانرژیهــای پاک به جای ســوختهای
فسیلی
در ایــن مــدارس از انرژیهــای پــاک و نو
چون انرژی خورشــیدی و بــادی به جای
سوختهایفسیلیاستفادهوپسماندها

بــه نحــوی صحیــح جمــعآوری و دفــن
میشــود .همچنین اســتفاده از رایانه به
جای دفترهای کاغذی ،تفکیک زبالهها،
ایجــاد کارگروههــای زیســت محیطــی از
ســوی دانشآموزان ،تغییــر در محتوای
کتابهای درسی ،توجه به نوع سازههای
مدارس و برگــزاری آموزشهای میدانی
در محیــط و فضاهــای طبیعــی از دیگــر
برنامههایمدارسسبزاست.
 3ëëاستان پیشــرو در ســاخت «مدارس
سبز»
«مهــراهلل رخشــانی مهــر» ،رئیــس
سازمان نوســازی مدارس کشور بهعنوان
توگو با
متولــی اجرای ایــن طــرح در گف 
«ایران» اظهار داشــت :هدف از ســاخت
مــدارس ســبز تنهــا بــه ایجــاد فضــای
ســبز ،اصول ســاخت و ســاز ،اســتفاده از
انــرژی خورشــیدی و تغییــر رنــگ و نور و
معماری نیست بلکه موضوع اصلی آن
فرهنگســازی برای نســل جدید اســت.
از آنجایــی کــه هدف مــا ایجاد مدارســی
مانــدگار اســت ،تمام شــاخصهای این
مــدارس بــر اســاس مطالعــات دقیــق
علمــی و نظــرات کارشناســان تدویــن
میشــود .رئیــس شــورای راهبــری طرح
مدرسه سبز ادامه داد :با وجود نوپا بودن
این طرح بسیاری از استانها در این زمینه
موفقعملکردهاند.استانهایسیستان
و بلوچســتان ،زنجان و تهــران در اجرای
این طرح پیشرو بوده و از محل منابع خود
ســاخت مدارس ســبز را انجــام دادهاند.
رقم ۱۴میلیارد تومان نیز برای مطالعه و
طراحی این مدارس در اســتانها در نظر
گرفته شده که بتدریج در اختیار آنها قرار
میگیرد.
ëëساختمدارسمتناسببااقلیم
رخشــانی مهر مصرف انرژی را بهعنوان
یــک عامــل مهــم در ســاخت مــدارس
سبز دانســت و افزود :مکانیابی ساخت
ایــن مــدارس از موضوعات مــورد توجه

بــوده و کارهای مطالعات آن با همکاری
بدنــه دانشــگاهی کشــور در حــال انجام
است .همچنین در راستای صرفهجویی
و کاهــش معضــات زیســتی ســاخت
این مدارس در مکانهــای نورگیر انجام
میشــود تا بتوانیم براحتــی از این انرژی
طبیعی اســتفاده کنیم .وی خاطرنشــان
کــرد :در بحث اصالح الگوی مصرف نیز
این ســازمان ســاخت و توســعه مدارس
سبز و مکانیابی مدارس مبتنی بر طرح
آمایش سرزمین ،توجه به اقلیم و شرایط
محلیونیازسنجیهایدقیقراپیگیریو
اجرا خواهد کرد .معماران باید با استفاده
از روشهای مدرن و اسالمی و با استفاده
از مصالح و نیروی کار بومی ،مدارسی زیبا
و متناسب با اقلیم آن منطقه بسازند.
«ëëمدیریتسبز»درمدارس
«نیــره پورمالیــی» ،مدیــرکل حفاظــت
محیط زیســت سیســتان و بلوچستان نیز
در این خصوص اظهار داشــت :به منظور
آشنایی دانشآموزان استان باموضوعات
زیســتمحیطی ،جلســات توجیهــی و
آموزشی «مدیریت سبز» در تمام مقاطع
در دســتور کار قرار گرفته اســت .پورمالیی
خاطرنشــان کــرد :هــدف از برگــزاری ایــن
دورهها آشنایی با نحوه ایجاد دفتر کار سبز،
اهمیتحفظمحیطزیستونحوهاجرای
مدیریت سبز در محل کار است .مدیریت
ســبز در محــل کار وغیره شــامل مدیریت
مصرف انرژی ،آب ،مواد اولیه و تجهیزات،
کاهشموادزایدجامدوبازیافتآنهاست.
توجه و اهمیت به مسائل زیستمحیطی
در مــدارس در دولتهــای قبــل هــم
پایهگذاری شــده بود ،اما در دولت تدبیر و
امید مطابــق تفاهمنامههــا و توافقهایی
ط زیست با اداره آموزش
که ســازمان محی 
و پــرورش انجام داده ،بیشــتر مــورد توجه
قرارگرفتهاست.
ëëسازههایمناسببااقلیم
در همیــن حــال« ،علیرضــا راشــکی»،

فرانسویها پرشمارترین گردشگران
در اصفهان

ســیل روز دوشــنبه در شهرستان شــیروان و راز و جرگالن خراسان شمالی بیش
از ۹۷۶میلیون تومان به پروژههای زیربنایی آب و فاضالب 16روســتا خســارت
وارد کرد .به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما« ،حمید روشــن روان» مدیرعامل
شــرکت آب و فاضالب روســتایی خراســان شــمالی گفت :هرچند بارش باران
سبب خوشحالی مردم و کشاورزان شد اما خسارتهای بسیاری در بخشهای
مختلــف و پروژههــای زیربنایی آب و فاضالب روســتایی به همراه داشــت .این
سیل سبب تخریب بیش از دو هزار متر لوله خط انتقال ،انسداد یک حلقه چاه
آب شــرب ،تخریب پنج باب چشــمه ،تخریب یک رشته قنات و تخریب دیوار
ساحلی چاه به میزان  ۵۰متر در  ۱۰روستای شیروان شد.

