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تالش هاي�ي ك�ه 
ت�ا  مي ش���ود 
سبزيجات و ميوه هاي سالم توليد شود و به دست 
مصرف كنن�ده برس�د،اما باز ه�م خبرهايي در 
خصوص آبياري اين محصوالت با فاضالب به گوش 
مي رسد. چند سال پيش بود كه موضوع آبياري 
سبزيجات با فاضالب در جنوب تهران موجب شد 
تا بسياري از مسئوالن نسبت به آن حساس شده 
و خواستار برخورد با اين موضوع شوند. با اين حال 
اين بار گزارش ها از برخي مناطق همدان به گوش 
مي رسد كه كمبود سيستم تصفيه فاضالب سبب 
شده است اين مواد مسموم رها شده در طبيعت 
به پ�اي م�زارع كاش�ت س�بزيجات كش�يده 
شود؛موضوعي كه موجب شد روزگذشته مدير 
جهادكشاورزي شهرس�تان همدان با تأكيد بر 
اينكه در گذشته 90 هكتار سبزي ها با فاضالب 
آبياري مي شد، اعالم كند:» اين ميزان طي سال 
گذشته به 20 هكتار رسيده بود با اين وجود نكته 
اساسي در آبياري س�بزيجات با فاضالب، نبود 
س�اماندهي سيس�تم فاضالب همدان است.«

    
كم شدن ذخاير آبي و قيمت باالي تهيه آب مناسب 
براي آبياري مزارع در كنار سنتي بودن روش هاي 
كشت از جمله داليلي است كه موجب شده است 
بس��ياري از كش��اورزان براي تهيه آب مورد نياز 
كشاورزي خود دچار مشكل شوند. اين موضوع باعث 
شده است بسياري از آنها براي آبياري محصوالت 
خود مجبور شوند از آب هاي روان آلوده و فاضالب ها 
استفاده كنند مس��ئله اي كه به شدت بر سالمتي 
توليدات مواد غذايي گياهي تأثير منفي مي گذارد 
و سبب شيوع انواع بيماري ها مي شود.  دراين ميان 

شرايط اقليمي اس��تان همدان موجب شده تا اين 
منطقه يكي از مهم ترين قطب هاي انواع محصوالت 
كشاورزي باشد.  مديرعامل شركت آب منطقه اي 
همدان مي گويد:» از ابتداي س��ال آب��ي 97 � 96 
تاكنون 372 ميليمتر برف و باران در استان همدان 
باريده ولي هنوز روند بارش هاي همدان را مثبت 
نكرده است.« منصور س��توده مي افزايد:» از منابع 
آب زيرزميني استان همدان يكهزار و 761 ميليون 
مترمكعب معادل 90 درصد در بخش كشاورزي، 
146 ميليون مترمكعب معادل 7 درصد در بخش 
شرب و بهداشت و 59 ميليون مترمكعب معادل3 
درصد در بخش صنعت مصرف ش��ده است.« وي 
ادامه مي دهد:»تمام دش��ت هاي اس��تان همدان 
ممنوعه هس��تند كه محدوديت هايي در برداشت 
آب از منابع زيرزميني آنها اعمال مي شود ولي سه 

دشت اسدآباد، رزن � قهاوند و كبودراهنگ به دليل 
برداشت بيش از حد ممنوعه بحراني هستند.«

  كم آبي چالش كشاورزي همدان 
مصرف بيش  از حد در آب كشاورزي و عدم استفاده 
بهين��ه از منابع آب��ي موجود، طراحي نامناس��ب 
دستگاه هاي آبياري، نامناسب بودن روش آبياري، 
مديريت غيرصحيح آب در مزرعه، استفاده نكردن 
از بذرها و ارقام اصالح شده، استفاده از تجهيزات و 
لوازم نامناسب آبياري، فقر آموزش و اطالع رساني 
به كشاورزان از جمله مشكالتي است كه به شدت 
بر بازده باالي كشاورزي در اس��تان همدان سايه 
افكنده است.  يكي از كارشناسان كشاورزي دراين 
خصوص مي گويد:»افزايش به��ره وري آبياري به 
همراه كاهش مصرف آب در اراضي كشاورزي براي 
مقابله با مسئله كم آبي يك ضرورت است و در كنار 

آن عالوه بر توجه به فناوري هاي روز دنيا، طراحي 
مناسب سيستم هاي آبياري و انتخاب مناسب روش 
آبياري نيز بايد موردتوجه باشد.« مهدي ابوالحسني 
مي افزايد:»در حال حاض��ر 90 درصد زمين هاي 
مستعد كش��اورزي زيركشت محصوالت مختلف 
رفته كه اين مهم به شدت بر مصرف آب تأثير منفي 
گذاشته است، چراكه ذخاير آبي در بخش كشاورزي 
محدود است.« وي ادامه مي دهد:» طبق يافته هاي 
مركز تحقيقات فني مهندسي، مصرف آب در بخش 
كش��اورزي بين 70 تا 75 درصد است كه با توجه 
به كاهش ذخاير آبي، بايد مص��رف آب در بخش 

كشاورزي مديريت شود.«
  فاضالب پاي سبزيجات همداني 

چند س��ال پيش بود كه در خبرها اعالم شد كمبود 
منابع آبي و هزينه باالي تهيه آب بهداش��تي سبب 
شده تا برخي مناطق جنوبي استان تهران براي آبياري 
سبزيجات خود از فاضالب استفاده كنند.  اين موضوع 
موجب شد تا برخي  سازمان هاي مسئول وارد عمل 
ش��وند و تا حدودي جلوي اين كار را بگيرند، اين بار 
خبرها از همدان حاكي  از اين اس��ت كه اين مهم در 
بخشي از كشاورزي اين اس��تان درحال اتفاق افتادن 
است.  مدير جهادكشاورزي شهرستان همدان با تأكيد 
بر اينكه در گذشته 90 هكتار سبزي توسط فاضالب 
آبياري مي ش��د، اما اين ميزان طي س��ال گذشته به 
20 هكتار رسيده است، مي گويد: »با اين وجود نكته 
اساسي در آبياري سبزيجات با فاضالب، نبود ساماندهي 
سيستم فاضالب همدان است.« حسين فضلي با بيان 
اينكه نبود سيستم فاضالب مهم ترين علت اين معضل 
است، مي افزايد: »هميشه جهادكشاورزي و كشاورزان 
مورد اتهام قرار مي گيرند در حالي  كه براي جلوگيري 
از كشت سبزيجات با فاضالب بايد ابتدا سيستم هاي 

فاضالب را ساماندهي كرد.«

  آذربايجان غربي: مدير عامل شركت آب و فاضالب آذربايجان غربي 
گفت: در سال جاري با اتمام كامل 90 پروژه در استان ظرفيت تأمين آب 
از 9/4 متر مكعب بر ثانيه به 12 متر مكعب بر ثانيه و شاخص بهره مندي 
از شبكه جمع آوري و تصفيه بهداشتي فاضالب از 65 درصد به 75 درصد 
افزايش مي يابد.  رسول اكبري افزود: با بهره برداري از 38 طرح زيربنايي 
مشتمل بر 90 پروژه در استان با اعتباري بالغ بر 11 هزار ميليارد ريال، 
100 هزار متر مكعب در شبانه روز بر بخش ظرفيت شبكه آب و 82 هزار 
متر مكعب در شبانه روز بر ظرفيت شبكه فاضالب اضافه مي شود و 750 

هزار نفر از آب سالم پايدار و سامانه فاضالب بهره مند مي شوند. 
  اردبيل: معاون هماهنگي امور عمراني اس��تاندار اردبيل در ديدار با 
استفان شولتز سفير كشور اتريش در ايران گفت: ساالنه فقط از جمهوري 
آذربايجان بيش از يك ميليون نفر براي درمان و گردشگري وارد استان 
اردبيل مي شوند كه اين امر در توسعه تجاري و اقتصادي حائز اهميت است.  
بهروز ندايي با اش��اره به ظرفيت ها و قابليت هاي استان اردبيل در حوزه 
آب هاي معدني بيان كرد: بيش از 100 استخر و چشمه آب معدني سرد 
و گرم در استان اردبيل شناسايي شده و گرم ترين آب معدني جهان به نام 

»قينرجه« در شهرستان مشگين شهر و در دامنه كوه سبالن واقع است. 
  بوشهر: مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي استان بوشهر گفت: 
43 درصد شبكه آبرساني استان نيازمند بازسازي و بهسازي است كه در 
اولويت برنامه ها قرار دارد.  مسعود نصوري با بيان اينكه بيش از 92 درصد 
جمعيت روستايي استان بوشهر در 455 روستا زير پوشش شبكه آبرساني 
قرار دارد افزود: مقابله با كم آبي تابستان بايد مشتركان روستايي همواره مورد 
توجه قرار دهند كه در اين راستا فرهنگ مديريت مصرف ترويج شده است. 
  خراس�ان جنوبي: طي مراس��مي با حضور فرماندار و مديران كل 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سه اقامتگاه هاي بوم گردي 
مظفري، نگين كوير و عمو حس��ن ضمن اجراي رقص محلي و مراسم 
آئيني ساز و دهل و بازديد، به طور رسمي افتتاح و به بهره برداري رسيد. 

س��ال تحصيلي 97- 96 آخرين روزهاي خود را 
س��پري مي كند و تعطيالت تابستاني پيش روي 
دانش آموزان سراس��ر كش��ور قرار گرفته است. 
سال گذشته با هر خوبي و بدي كه داشت در حال 
اضافه ش��دن به دفترچه خاطرات دانش آموزان 
است و از اين پس نيز مسئوالن موظف هستند كه 
شرايط تحصيلي س��ال تحصيلي پيش رو را براي 
دانش آموازن بهبود ببخش��ند. اولين گام هم در 
اين راستا چيزي نيست جز اينكه مدارس كپري، 
خش��تي و كانكس��ي كه قرار بود مدارس موقت 
دانش آموزان باشند و حاال دائمي شده اند را حذف 
كنند. مدارسي كه تحصيل زير سقف آنها از امنيت 
كافي برخوردار نيست و دانش آموزان نمي دانند 

بايد حواسش��ان به سالمتشان يا درسشان باشد. 
البت��ه نگراني آنه��ا بي دليل هم نيس��ت، چراكه 
طي سال هاي گذش��ته حوادث بس��ياري براي 
دانش آموزان در همين مدارس رخ داده اس��ت. 
بنابراين با توجه به اينكه حذف مدارس كانكسي 
و خشتي در ليست برنامه هاي متوليان استاني و 
كشوري قرار دارد و طي چند سال اخير نيز خيران 
با نقش پررنگ شان اقدامات مهمي در همين راستا 
انجام داده اند، ضروري است از تعطيالت تابستاني 
پيش رو در راستاي حذف كامل مدارس كانكسي و 

خشتي به عنوان فرصتي مناسب بهره برد. 
   مدرسه سازي تا پايان محروميت ها

در ح��ال حاض��ر كمب��ود ش��ديد مدرس��ه در 

آذربايجان غرب��ي را مدارس چند ش��يفتي و 448 
مدرسه كانكسي و خش��تي جبران مي كنند. بنابر 
اين در صورتي كه مس��ئوالن بخواهند در راستاي 
حذف اين مدارس گام بردارند بايد به 3 هزار و 249 
باب مدرسه فعلي بيش از 5 هزار كالس درس ديگر 
اضافه كنند تا نسبت دانش آموزان با فضاي آموزشي 
استان به يك حد نرمال و طبيعي برسد. البته طي 
چند سال گذش��ته به خصوص س��ال 96 خيران 
نقش بزرگي در راستاي مدرسه سازي ايفا كردند و 
ساخت بيش از نيمي از مدارس كل كشور را بر عهده 
داش��تند. در اين راس��تا مديرعامل مجمع خيران 
مدرسه س��از آذربايجان غربي با تأييد مطالب فوق 
مي گويد: »تاكنون در سطح آذربايجان غربي خيران 

ساخت يك هزار و 176 باب مدرسه با 5 هزار و 910 
كالس درس را متعهد شده اند كه از اين تعداد، 606 
باب مدرسه با 2 هزار و 669 كالس درس احداث و 

تحويل آموزش و پرورش شده است.«
علي آخونديان، با اش��اره به نقش پررنگ خيران 
نس��بت به كمك هاي دولتي ادامه مي دهد: »در 
سال گذش��ته 200 ميليارد تومان توسط دولت 
براي اتمام پروژه هاي نيمه تم��ام در نظر گرفته 
ش��ده بود كه كمك ه��اي خيران ح��دود 900 
ميليارد تومان در مدرسه س��ازي و 300 ميليارد 
تومان در زمينه اه��داي زمين و... ب��وده كه اين 

ميزان شش برابر اعتبارات دولتي است.«
عالوه بر مدرسه سازي قهرمان رحماني، مديركل 
نوسازي توسعه و تجهيز مدارس آذربايجان غربي 
از بازسازي بيش از 2 هزار كالس درس در استان 
خبر مي دهد و مي گويد: »اين طرح از س��ال 85 
همزمان با سراسر كش��ور در استان كليد خورده 
است و تاكنون سبب بازسازي 2 هزار و 64 كالس 
درس شده است.« اتفاقي كه بايد آنقدر ادامه يابد تا 
محروميت دانش آموزان از حضور در كالس درس 

را كنار بزند و در استان هاي ديگر اجرا شود. 
   ضرورت  هم انديشي مسئوالن با خيران

با توجه به اينكه س��ال تحصيلي 96- 97 آخرين 
روزه��اي خود را پش��ت س��ر مي گذارد، ش��روع 
تابستان فرصت مناسبي است تا مسئوالن استاني، 
آموزش و پرورش به همراه خيران جلس��ه اي در 
راستاي برنامه ريزي براي رفع كمبودها و نيازهاي 
آذربايجان غربي به فضاي آموزش��ي برگزار كنند. 
البته اين ضرورت بايد در تمام اس��تان ها در نظر 
گرفته شود. چرا كه آذربايجان غربي تنها منطقه اي 
نيست كه با معضل وجود مدارس كانكسي مواجه 
است و اين مسئله در اس��تان هايي چون خراسان 
رض��وي، سيس��تان و بلوچس��تان، كهگيلويه و 
بويراحمد، فارس خوزستان و غيره هم وجود دارد. 
البته با توجه به اينكه س��ال گذش��ته در اس��تان 
خوزستان و به خصوص در شهر اهواز به دليل كمبود 
مدرسه مشكالت متعددي براي دانش آموزان در 
گرماي طاقت فرساي باالي 50 درجه ايجاد شده 
بود و مدارس كانكسي از سيستم تهويه اي برخوردار 
نبودند، مدير آموزش و پرورش  وعده برچيده شدن 
مدارس كانكس��ي را در برخي از مناطق اس��تان 
مي دهد. در اين خصوص مجيد موحديان با اشاره 
به اينكه اين اتفاق در بخش هاي ويس و ش��يبان 
در س��ال 97 رخ خواهد داد، ادام��ه مي دهد: »با 
پيگيري هاي انجام شده عمليات ساخت 3 مدرسه 
در روستاهاي وحيد، حبيش و نگازه كوچك آغاز 
شده و پيش بيني مي ش��ود تا چند ماه ديگر آماده 
بهره برداري شوند.« س��يدهادي حسيني، مدير 
آموزش وپرورش ناحيه دو بندرعباس نيز با اشاره به 
كمبود 200 كالسه درس در اين منطقه مي گويد: 
»در اين ناحي��ه 637 خير را شناس��ايي كرده ايم 
تا مدرسه س��ازي را با كمك آنها انج��ام دهيم.« 
بنابراين تعطيالت تابستاني فرصتي مناسب است 
تا مسئوالن با همكاري خيران اين مشكالت را به 

طور كامل برطرف كنند.
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 ۴۸۸ مدرسه خشتي و كانكسي در شرايطي پذيراي دانش آموزان آذربايجان غربي بودند 
كه اين استان براي سال تحصيلي بعد نياز به ساخت بيش از 5 هزار كالس درس جديد دارد

 شروع تعطيالت تابستاني
 فرصتي براي حذف مدارس كانكسي

كمبود سيستم تصفيه، فاضالب را به پاي سبزيجات همدان كشاند

 »روان آب« ها سالمت ساكنان مناطق 
زلزله زده را تهديد مي كند

ماه ه�ا از زلزله كرمانش�اه مي گذرد ام�ا هنوز مش�كالتي در برخي 
شهرس�تان هاي زلزله زده وج�ود دارد كه هر چن�د كوچك به نظر 
مي رس�ند اما از حد مش�كل فراتر رفته و س�المت زلزل�ه زدگان را 
تحت الشعاع قرار داده اند. مثل »روان آب«ها. موضوعي كه رئيس اداره 
محيط زيست شهرستان س�رپل ذهاب هم به آن اشاره كرده و گفته 
است: »هنوز بسياري از سرويس هاي بهداشتي سطح شهر به شبكه 
فاضالب متصل نيستند و رواناب آنها در اماكن عمومي جاري مي شود.«

    
با اينكه بسياري از نيازهاي زلزله زدگان كرمانش��اهي مرتفع شده اما حاال 
معضالتي رخ بر مي نمايند كه نش��ان مي دهد هنوز كار زياد است. از جمله 
مش��كالت زيس��ت محيطي مناطق زلزله زده اي همچون سرپل ذهاب كه 
هنوز بسياري از سرويس هاي بهداشتي سطح شهر به شبكه فاضالب متصل 
نيستند و رواناب آنها در اماكن جاري مي شود.  البته سرويس هاي بهداشتي 
كه به فاضالب متصل شده اند نيز اتصالشان چندان اصولي نيست. به طوري 
كه در بسياري از مواقع خصوصاً در زمان بارندگي فاضالب اين سرويس هاي 
بهداش��تي نيز پس مي زند.  در همي��ن رابطه رئيس اداره محيط زيس��ت 
شهرستان سرپل ذهاب با اشاره به نمونه اين سرويس هاي بهداشتي كه مربوط 
به شهرك »صدرا« مي شوند، مي گويد: »پساب سرويس هاي بهداشتي به 
خوبي مديريت نمي شود و برخي از پساب ها نيز وارد جوي هاي آب سطح 
ش��هر مي ش��ود و به داخل رودخانه مي ريزد و باعث آلودگي آن مي شود.« 
شهرام مظفري زاده معتقد است، وضعيت در مناطق روستايي نيز به مراتب 
از شهر بدتر است و در اكثر نقاط براي سرويس هاي بهداشتي و دفع فاضالب 
آنها چاه حفر شده است.  مظفري زاده درباره وضعيت نخاله هاي ساختماني 
مناطق زلزله زده نيز مي گويد: »بيش از 30 مكان براي دپو موقت نخاله هاي 
ساختماني در شهر و روستاهاي سرپل ذهاب در نظر گرفته شده كه يك مركز 
در شهر و مابقي در روستاها است.« وي با بيان اينكه تخليه نخاله در حاشيه 
جاده ها و نقاط خارج از اين مناطق ممنوع است، ادامه مي دهد: »متأسفانه 
هر چقدر با همكاري ساير بخش ها نسبت به جمع آوري نخاله هاي دپو شده 
در حاشيه راه ها اقدام مي كنيم، دوباره نخاله در اين نقاط تخليه مي شود.« به 
گفته اين مسئول، در برخي از روستاها نيز كه خيران براي آواربرداري و ساخت 
و ساز پاي كار آمدند گاهي شاهد تخليه و دپو غيراصولي نخاله هاي ساختماني 
هستيم.  وي مي گويد: »برخي از ماشين هاي جمع آوري نخاله چون سرويسي 
پول مي گيرند حاضر نيستند مسافت طوالني تا نقاط موقت دپو را طي كنند 

و در نزديك ترين محل نخاله ها را رها مي كنند.«
  مشكالت روي مشكالت

رئيس اداره محيط زيست شهرستان سرپل ذهاب با اشاره به برنامه هايي 
كه براي مديريت نخاله هاي ساختماني مناطق زلزله زده در نظر گرفته 
شده، يادآوري مي كند كه قرار اس��ت اداره كل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي با قيد فوريت نسبت به جمع آوري نخاله هاي ساختماني رها شده 
در حاشيه راهها اقدام كند.  مظفري زاده عنوان مي كند: »به عالوه مقرر 
شده در مناطقي كه دپو نخاله خارج از مناطق مشخص شده داشته باشيم 
با همكاري بنياد مسكن نسبت به جمع آوري اين نخاله ها اقدام شود.« اين 
مسئول از همكاري دامپزشكي و شهرداري براي سمپاشي مناطق دپو 
نخاله ها نيز خبر مي دهد و تأكيد مي كند مكان هايي كه مشخص شده 
موقت است و در نهايت نخاله هاي دپو شده بازيافت خواهند شد.  مشكل 
ديگر مناطق زلزله زده اين است كه پسماندهاي بتني خودروهاي حمل 
بتن نيز گاهي در حاشيه جاده ها تخليه مي شود.  بر همين اساس رئيس 
اداره محيط زيست سرپل ذهاب معتقد است، فضاهاي خالي بين نخاله ها 
محلي براي تكثير حشرات و جوندگان است و اگر نخاله ها مديريت نشود 
مي تواند زمينه ساز شيوع انواع بيماري ها باشد.  البته مظفري زاده يكي 
ديگر از معضالت را كشتارگاه هاي غيرمجاز دام در مناطق زلزله زده اعالم 
مي كند كه پسماندهاي آن گاهي در حاشيه رودخانه ها رها مي شود و 

مقرر شده با همكاري دامپزشكي با اين موارد برخورد شود. 

سرمايه گذاري 12 شركت خارجي در اردبيل  
مديركل امور اقتصادي و دارايي استان      اردبيل
اردبي�ل از اعالم آمادگي 12 ش�ركت 
خارجي براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف صنعتي و توليدي 

اين استان خبر داد. 
هاشم مظفري گفت: سه مورد از اين س��رمايه گذاري ها با ارزش بيش از 
1/8 ميليون دالر به تصويب هيئت س��رمايه گذاري خارجي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي رس��يده و بقيه نيز در مرحله بررسي است.  وي افزود: 
اين سرمايه گذاران خارجي كه با سرمايه اوليه ثبت شده از كشور روسيه 
500 هزار دالر، چين با 650 هزار دالر و فرانسه با 650 هزار دالر وارد استان 
شدند مي توانند عالوه بر ايجاد رونق در بخش توليد به افزايش اشتغال در 
استان نيز كمك كنند.  نايب رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان 
اردبيل بيان كرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوي دستگاه هاي 
اجرايي در جهت شناساندن قابليت هاي سرمايه گذاري اردبيل اميد مي رود 
در سال هاي آتي حضور سرمايه گذاران خارجي در استان افزايش يابد.  وي 
اضافه كرد: اس��تان اردبيل داراي ظرفيت ها و قابليت هاي بسياري براي 
سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف است كه براي استفاده از اين قابليت ها 
از نيروهاي جوان و كاري مستعد استفاده مي شود.  مظفري گفت: استفاده 
از ظرفيت هاي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف گردشگري، خدماتي، 
كشاورزي و صنعتي داراي اهميت بيشتري است و اميد است با استفاده از 

اين قابليت ها بخش اقتصادي استان را با توسعه روز افزون روبه رو شود. 

 احداث 1۸ هزار متر مربع 
فضاي آموزشي در لرستان   

مديركل آموزش وپرورش لرس�تان از     لرستان
اح�داث 1۸ ه�زار مترمرب�ع فض�اي 

آموزشي در اين استان طي سال جاري خبر داد. 
رضا زيني وند در بيستمين جش��نواره خيران مدرسه س��از لرستان گفت: 
از س��ال 78 تا 96 تعداد 313 پروژه آموزش��ي توس��ط خيران مدرسه ساز 
در استان لرستان ايجاد شده اس��ت.  وي افزود: در س��ال 97 نيز 33 پروژه 
ش��امل 114 كالس آموزش��ي با زيربناي 18 هزار و 149 مترمربع ساخته 
مي شود.  مديركل آموزش وپرورش لرستان ادامه داد: استان لرستان به رغم 
ظرفيت هايي كه دارد و جزو 10 استان برتر كشور از نظر منابع و پتانسيل ها 
است، از نظر توسعه وضعيت مطلوبي ندارد.  زني وند اظهار كرد: سنگ بناي 
توسعه از آموزش وپرورش آغاز مي شود و خيران مدرسه ساز، بنيان گذار اين 
روند هستند.  وي اضافه كرد: كار مدرسه سازي زمينه ساز توسعه نسل آينده و 
استان لرستان است.  مديركل آموزش وپرورش لرستان ادامه داد: مدرسه سازي 
امر خير و نيك ارزنده اي است و كساني كه در اين مسير حركت مي كنند، در 
مسير ائمه اطهار كه كارشان هدايت انسان هاست، فعاليت و تالش مي كنند. 

 35 سامانه عرفي سمنان 
زيركشت گياهان دارويي مي رود  

مديركل منابع طبيع�ي و آبخيزداري     سمنان
استان سمنان گفت: 35 سامانه عرفي 
در اس�تان س�منان زي�ر كش�ت گياه�ان داروي�ي م�ي رود. 
علي نقي حيدريان از اين اس��تان به عنوان يك اس��تان مستعد در حوزه 
كش��ت گياهان دارويي نام برد و اظهار كرد: در همين راستا در سال 97، 
گياهان دارويي متنوعي در 5  هزار هكتار از اراضي مرتعي در 35 سامانه 
عرفي اين استان كشت مي شود.  وي با اشاره به تنوع گياهان كشت شده 
در اين اراضي مرتعي افزود: وشق، آنغوزه، بادام كوهي و... از جمله گياهان 
دارويي كشت شده در اين استان خواهند بود. ضمن اينكه كشت گياهان 
دارويي و صنعتي ارزآوري همچون باريجه نيز طي 2 سال گذشته در قالب 
طرح هاي اقتصاد مقاومتي در مناطق مستعد استان صورت گرفته است.  
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان با اشاره به هزينه هاي 
پيش بيني شده براي اجراي اين طرح، بيان كرد: اين طرح با اعتباري در 
حدود 5 ميليارد ريال طي سال جاري در استان اجرا مي شود.  اين مسئول 
از كشت گياهان دارويي به عنوان راهكاري براي تحقق اقتصاد مقاومتي 
در اين اس��تان نام برد و تصريح كرد: استان سمنان استاني چهار فصل با 
ظرفيت هاي بس��يار متنوع در حوزه گياهان دارويي است كه بايد از اين 
ظرفيت در راستاي تحقق توسعه و بهره مندي جوامع محلي استفاده كرد.  
حيدريان ادامه داد: كشت و توسعه گياهان دارويي در مراتع استان سمنان 
توسط خود مرتعداران و بهره برداران و با حمايت، نظارت و مديريت منابع 

طبيعي و آبخيزداري در رويشگاه هاي طبيعي انجام مي شود. 

 بي توجهي به محيط زيست 
پاي ريزگردها را به زنجان باز مي كند       

در صورت جدي نگرفتن موضوع حفظ     زنجان
منابع طبيعي، مواجه ش�دن با پديده 
ريزگردها و تهدي�د زنج�ان از طرف آنه�ا دور از انتظار نيس�ت. 
خليل آقاجانلو مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان زنجان با عنوان 
كردن مطلب فوق از عدم شناسايي كانون ريزگرد در استان خبر داد و با 
اشاره به اينكه نبايد موضوع منابع طبيعي و محيط زيست را جداي از هم 
دانست گفت: اتفاقاتي كه در حوزه منابع طبيعي و محيط زيست مي افتد 
اگر اصولي باشد خدمت به عرصه سالمت است و در صورت غفلت از اين 
دو مقوله شاهد حوادث ناگوار خواهيم بود.  وي ريزگرد را حاصل غفلت 
انسان ها از طبيعت و محيط زيست بيان كرد: كه در صورت عدم توجه 
جداي از تهديدهاي اقتصادي، امنيت انسان و موجودات زنده را تحت 
تأثير قرار خواهد داد.  آقاجانلو با بيان اينكه خوشبختانه در زنجان كانون 
ريزگرد شناسايي نشده است، افزود: البته اگر موضوع ريزگرد را جدي 
نگيريم و به پروژه هاي مربوط به مديريت ريزگرد و طرح هاي حفاظتي 
و آبخيزداري توجه نكنيم ممكن اس��ت با اين پديده مواجه شويم.  وي 
ضمن تأكيد بر لزوم حفظ و نگهداري از منابع پايه نظير آب، خاك، هوا و 
پوشش گياهي خاطرنشان كرد: روش هاي حفظ و حراست از اراضي ملي 
و طبيعي و محيط زيس��ت بايد با ديد جامع و اصولي در دستور كار قرار 
گيرد.  مديركل منابع طبيعي استان زنجان با بيان اينكه اصالح و احيا 
مراتع در سال 97 در دستور كار اداره كل منابع طبيعي استان قرار دارد، 
افزود: ظرفيت موجود در زنجان در زمينه توسعه صنعت پرورش گياهان 
دارويي و اجراي طرح تحقيقاتي اين اداره كل با دانشگاه زنجان و مركز 
تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان پراكنش گياهان دارويي در 

زنجان با هدف شناسايي ظرفيت و پتانسيل استان انجام مي شود. 

 اعزام 12۰۰ ُمبلغ در ماه رمضان 
به نقاط مختلف استان مركزي      

يك هزار و 200 روحاني و ُمبلغ ديني طي      مركزي
ماه مبارك رمضان س�ال جاري به نقاط 

مختلف استان مركزي اعزام شدند. 
 حجت االسالم صفر قربانپور مديركل تبليغات استان مركزي در همايش 
طاليه داران تبليغ كه در آستانه ماه مبارك رمضان در اراك برگزار شد با 
اعالم اين خبر گفت: از يك هزار و 200 ُمبلغ 50 نفر از خواهران، 350 نفر 
از دفتر تبليغات اسالمي و 800 نفر هم از استان قم مي باشد.  وي افزود: 
براي ماه مبارك امسال پيش بيني شده كه تبليغات در پارك ها، مجتمع ها، 
مساجد، حسينيه ها و ديگر مراكز عمومي انجام شود، تحقق اين برنامه 
نيازمند هم افزايي اس��ت و با وجود اين نيروي ارزشمند عظيم فكري و 
تبليغي اميدواريم شرايط مطلوب تبليغ فراهم شود.  مديركل تبليغات 
استان مركزي خاطرنشان كرد: ماه مبارك رمضان  ماه دعوت است، ماه 
خواندن مردم در پيش��گاه خداوند عالم براي انجام تكاليف اس��ت، براي 
پاكسازي و براي بهينه س��ازي زندگي، براي عروج كه دعوت اين كار در 
درجه اول بر عهده علما است و از سوي ديگر علما دفاع كنندگان از دين 
خدا هستند.  وي ادامه داد: در كل هدف اين است جامعه را به سمت مباني 
اعتقادي و ديني هدايت كنيم. ماه شريف رمضان و نزول قرآن كريم بهترين 
شرايط را براي اين اهداف رقم زده كه بايد اين فرصت را غنيمت بشماريم 
و از اين زمان براي هدايت به سمت مباني ديني و اعتقادي استفاده كنيم.  
قربانپور گفت: در شرايط فعلي فضاي اجتماعي آسيب ديده، خانواده ها 
دچار مشكل هستند، نگراني ها روبه افزايش است. درصد باور اجتماعي 
به حداقل رسيده، يعني باورهاي اعتقادي ضعف پيدا كرده و گرايش هاي 
انحرافي در حال افزايش است. قطعاً علماي گرانقدر در اين ارتباط بايستي 

حركت بيشتري را داشته باشند و اقدامات مؤثرتري انجام دهند. 

به رغم اينكه طي س�ال هاي اخير از ش�مار مش�كالت حوزه آموزش و 
پرورش با ورود خيران و س�رعت گرفتن س�اخت مدارس كاسته شده 
است، اما همچنان سايه مدارس كانكسي و خشتي بر سر دانش آموزان 
اس�تان ها به  خصوص در مناطق محروم س�نگيني مي كند. مسئله اي 
كه نيازمند عزمي جدي در مسئوالن براي مدرسه سازي در تعطيالت 

تابستاني پيش رو است. در حال حاضر در آذربايجان غربي بيش از ۴۸۸ 
مدرسه كانكسي و خشتي وجود دارد كه نمي تواند نياز دانش آموزان به 
فضايي براي تحصيل را برطرف كند، از اين رو متوليان عالوه بر حذف 
اين چنين م�دارس، بايد بيش از 5 هزار مدرس�ه ديگر نيز در اس�تان 
بس�ازنند تا فضاي آموزش�ي آذربايجان غربي به حد طبيعي برس�د. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك

محمدرضا هادیلو

كشت گندم برای اولين بار در آبادان
كشت گندم براي اولين بار درشهرستان آبادان در سطح 35 هكتار      خوزستان
از م�زارع كش�اورزي روس�تاهاي ارون�د كنار اجرا ش�ده اس�ت. 
ناجي شهيب زاده مدير جهاد كشاورزي آبادان با اعالم اين خبر گفت: اين مقدار گندم در روستاهاي 
سيد يوسف، ابودهن، نقشه نصار از روس��تاهاي تحت پوشش طرح مقام معظم رهبري كشت شده و 
از رقم چمران 2 استفاده شده است.  ش��هيب زاده گفت: طبق عمليات كيل گيري عملكرد هر هكتار 
3 تن و 350 كيلوگرم برآورد شد كه اين ميزان با توجه به اولين كشت در منطقه قابل توجه مي باشد.  
شهيب زاده اظهار كرد: گندم يكي از اقتصادي ترين محصوالت كش��اورزي است و در تالش هستيم 
كشت اين محصول اقتصادي را در شهرستان رواج داده و مسير را براي كشت تسهيل كنيم.  پيش بيني 
مي شود 100 تن محصول گندم از اين مزارع برداشت شود. شهرستان آبادان با داشتن 13هزار و 200 

هكتار نخلستان يكي از قطب هاي مهم كشاورزي در توليد خرماي كشور است. 

تبريز 2۰1۸ از نظر زيرساختي ضعيف است  
نماينده م�ردم تبريز در مجلس با بيان اينكه زيرس�اخت ها براي      آذربايجان شرقي
تبريز 201۸ ضعيف ب�ود، گفت: تمام مصوب�ات و تعهدات حضور 

رئيس جمهور در تبريز مورد بررسي و پيگيري قرار خواهد گرفت. 
محمداسماعيل سعيدي اظهار كرد: با توجه به اينكه سفر رئيس جمهور به تبريز هم براي افتتاح رسمي 
تبريز 2018 بود و هم مقارن با سفر استاني شد، ولي محوريت اين سفر را بايد تبريز 2018 و استفاده از 
اين فرصت بي نظير دانست.  وي افزود: ما انتظار داشتيم با حضور رئيس جمهور در افتتاح تبريز 2018، 
گشايش هايي از نظر زيرساخت هاي تبريز انجام گيرد كه متأسفانه چيز خاصي مشاهده نشد.  نماينده مردم 
تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس با بيان اينكه دولت در قبال برخي از پروژه هاي تبريز از جمله مترو و پروژه 
مقبره الشعرا تعهداتي دارد و بايد به سهم خود در اين پروژه ها عمل كند، افزود: البته در زمينه بهبود بخش 

گردشگري نياز به كمك هاي كالني داشتيم كه در اين رابطه هم كار خاص و قابل ملموسي ديده نشد. 
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