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پيش خليج فارس 
يكي از مراكز مهم 
و غني از ان�واع آبزيان و بهش�تي براي توليد 
مرواريد به شمار مي رفت، اما اين روزها نشت 
مواد نفتي و انواع پس�اب هاي آل�وده در كنار 
ورود ميكروپالستيك ها سبب شده تا ضمن 
افزايش رون�د آلودگي ها در اي�ن منطقه مهم 
اقتصادي، حيات مرواريد ها و آبزيان نيز با خطر 
جدي مواجه شود؛ موضوعي كه سبب شده تا 
كارشناسان نيز عالوه بر هشدار در مورد خطر 
انقراض موجودات زنده و به خصوص آبزيان اين 
خليج، درخواست كنند تا اقدامي عاجل براي 
جلوگيري از پيشرفت اين روند صورت بگيرد. 

    
راه داشتن به آب هاي آزاد از جمله مزايايي است 
كه سبب ش��ده تا خليج فارس و درياي عمان به 
عنوان يكي از مهم ترين مناطق دريايي كه تنوعي 
از آبزيان را در دل خود جاي داده اند همواره مورد 
توجه ق��رار بگيرند.  پ��س از تنوع ان��واع ماهيان 
موجود در خليج فارس بايد اشاره اي به مهم ترين 
ثروت در اين منطقه يعني مرواريد كرد.  بهترين 
مرواريدهاي جهان در خليج فارس، به خصوص 
در محل بحرين كنوني، يافت مي  شوند.  به گفته 
كارشناس��ان يكي از داليل مرغوبي��ت مرواريد 
توليدي در اين منطقه تركيبات ويژه آب شور و 
شيرين نزديك خشكي است.  اما به غير از بحرين 
مي توان به مناطقي از ايران از جمله شهرس��تان 
بندرلنگ��ه و بندر كن��گ به عن��وان كانون صيد 
مرواريد اشاره كرد كه از ديرباز در اين زمينه فعال 
بوده اند؛ به طوري كه اقتصاد برخي از مردمان اين 

منطقه از اين راه تأمين مي شده است. 
  اهميت اقتصادي مرواريد 

از آنجايي ك��ه مرواريدهاي خلي��ج فارس جزو 
ناياب ترين و باارزش تري��ن گونه هاي صدفي به 
شمار مي روند هميشه مشتريان پر و پا قرصي در 
ميان همسايگان عرب و حتي آن سوي آب هاي 
بين المللي دارد لذا صيد آن اهميت ويژه اي براي 

مردم بندرلنگه و بندر كنگ به عنوان كانون صيد 
مرواريد در هرمزگان دارد.  اسناد تاريخي نشان 
مي دهد تا حدود 9۰ سال قبل، بيش از ۳۵۰ هزار 
نفر از س��اكنان مناطق جنوبي از طريق تجارت 
مرواريد ارتزاق مي كردن��د و ۷۵ هزار نفر به طور 
مستقيم با ناوگاني مركب از ۶ هزار قايق بزرگ و 
كوچك به كار صيد مرواريد مشغول بودند. تعداد 
زيادي نيز به عنوان س��رمايه گذار به كار تأمين 
مالي قايق ها و صيادان مي پرداختند و فعاليت هاي 
مرتبط با صيد مرواريد و درآمد سرشار حاصل از 
آن اهميت بس��ياري در زندگي ساكنان حاشيه 
خليج فارس داشت.  يكي از كارشناسان صنعت 
طال و جواهر در اين خصوص مي گويد: »مرواريد 
ايران در جه��ان رقيب ن��دارد و مجموعه داران 
جواهر و مرواريد حتي مرواريد بنفش و صورتي 
پرورشي سواحل ژاپن را كه درخشندگي بسيار 
زيبايي دارد به مرواريد خليج فارس ايران ترجيح 
نمي دهند بلك��ه مرواريد بي ش��كل اما طبيعي 
ايران در نظر آنان به مرواريد رنگي و پرورش��ي 
تايلندي برتري دارد.« رضا سعدوني با اشاره به 
گردش مالي ۱۰۰ ميليارد دالري مرواريد در سال 

مي افزايد: »اگر فرصت هاي شغلي جانبي نظير 
كشتي هاي صيادي صدف، اس��تخراج مرواريد 
از دو كفه اي و پرورش و تولي��د مرواريد رنگي را 
نيز برآورد كنيم يك ميليون فرصت شغلي ديگر 
در جنوب ايران به ويژه در سواحل بوشهر، ديلم 
و سراسر س��احل هرمزگان ايجاد خواهد شد و 

اقتصاد منطقه را دگرگون خواهد كرد.«
  آلودگي ها بالي جان مرواريد و آبزيان 

با وجود اينكه خليج فارس با دارا بودن ذخايري 
عظيم و متنوع از انواع آبزيان و گوهري همچون 
مرواري��د مي تواند نق��ش مهم��ي را در اقتصاد 
ايران ايفا كند، اما نفوذ انواع آلودگي هاي نفتي، 
پس��اب ها و اين اواخ��ر زباله هاي پالس��تيكي و 
ميكروپالس��تيك ها سبب ش��ده نه تنها حيات 
اين موج��ودات با خط��ر انقراض مواجه ش��ود 
بلكه كس��اني كه از اين آبزيان استفاده مي كنند 
نيز دچار مخاطره ش��وند.  يكي از كارشناس��ان 
اقيانوس شناسي در اين خصوص مي گويد: »صيد 
مرواريد بي��ش از فروش نفت خام براي كش��ور 
ارزآوري به همراه دارد و از آنجايي كه مرواريدهاي 
خليج فارس ج��زو ناياب تري��ن و باارزش ترين 

گونه ه��اي صدفي به ش��مار مي روند هميش��ه 
مشتريان پر و پا قرصي در ميان همسايگان عرب 

و حتي آن سوي آب هاي بين المللي دارد.«
عليرضا رضايي مي افزاي��د: »با اين حال آلودگي 
شديد خليج فارس به انواع مواد نفتي و پالستيك 
سبب ش��ده تا حيات صدف هاي موجود در اين 
منطقه به خطر بيفتد.« وي با اشاره به چگونگي 
حفظ اين گونه ادامه مي دهد: »به همين منظور 
بايد ب��راي پ��رورش و تكثير صدف ه��اي مولد 
مرواريد اقداماتي انج��ام داد ازجمله جمع آوري 
بچه صدف ها و پ��رورش در فضاي مش��ابه تا از 
مرگ احتمالي آنها در ماه ه��اي اول جلوگيري 
شود سپس به مكان اوليه بازگردانده شوند.« اين 
اظهارات در حالي است كه نفوذ انواع آلودگي هاي 
نفتي و پالس��تيكي به خليج فارس سبب شده 
تا آبزيان موجود در اين منطقه به ش��دت دچار 
آلودگي و مس��موميت ش��وند.  سرپرست مركز 
اقيانوس شناس��ي خليج فارس در اين خصوص 
مي گويد: »پس از صيد برخي از آبزيان در خليج 
فارس در بدن آنها برخي ميكروپالستيك هايي 
مشاهده شده كه به شدت براي سالمتي انسان ها 
خطرآفرين اس��ت.« صمد حمزه ئ��ي مي افزايد: 
»افزايش انواع آلودگي هاي نفتي و پالستيكي در 
خليج فارس سبب شده در حال حاضر 9۰ درصد 
مرجان ها از بين بروند و ذخاير ماهي هاي آن نيز 
به سرعت در حال كاهش باش��ند و عالوه بر آن 
خطر انقراض چندين گونه دريايي در اين منطقه 
وجود دارد.« وي با اش��اره به اينك��ه ۷۰ درصد 
آلودگي هاي ساحل بندرعباس آلودگي پالستيك 
اس��ت، ادامه مي دهد: »اين مهم مي طلبد تا در 
خصوص كاهش آلودگي ها اق��دام جدي انجام 
گيرد.« اين در حالي اس��ت كه برآورد مي ش��ود 
حدود ۲۵ تريليون قطعه پالس��تيك در درياها 
و اقيانوس ها وجود دارد و روزانه ۸ ميليون قطعه 
به آن اضافه مي شود بر اين اساس تا سال ۲۰۲۵ 
مقدار پالستيك به سه برابر فعلي افزايش خواهد 
يافت كه باعث انق��راض بس��ياري از گونه هاي 

دريايي به ويژه پستانداران خواهد شد.

   آذربايجان ش�رقي: اس��تاندار آذربايجان ش��رقي گفت: آزادراه 
تبريز- مرند- بازرگان طي ۲ سال آينده افتتاح مي شود. مجيد خدابخش 
ضمن بازديد از روند عمليات اجرايي قطعه نخست پروژه آزادراه تبريز- 
مرند- بازرگان، از پيشرفت اجرايي قطعه نخست اين پروژه ابراز رضايت 
كرد و اظهار داشت: اميدواريم بخشي از اين پروژه از تبريز تا صوفيان را 
تا هفته دولت س��ال آتي به بهره برداري برسانيم. محور تبريز- بازرگان 
يكي از شاهراه هاي مهم استان و كشور است كه پروژه احداث آزادراه در 
اين محور با مشاركت و سرمايه گذاري ۳۵ درصدي دولت و ۶۵ درصدي 

سرمايه گذار داخلي در حال اجراست. 
   گلستان: استاندار گلستان با بيان اينكه ۶۲ پروژه محوري در حوزه 
اقتصاد مقاومتي استان در حال اجراست، اظهار كرد: اين تعداد به ۱۰۰ 
پروژه رس��يده كه ۲۰ پروژه بزرگ آن موجب رونق اقتصادي گلستان 
مي شود. سيدمناف هاشمي تصريح كرد: رشد متوسط گردشگري كشور 
۲۳ درصد بوده كه اين آمار در گلستان به ۸۴ درصد رسيده كه استان 
در اين زمينه رشد خوبي داشته است. وي با اشاره به برقي كردن راه آهن 
اينچه برون، گرگان، گرمسار، خاطر نشان كرد: طبق برنامه ريزي انجام 

شده اين پروژه ۱۱ تير به بهره برداري خواهد رسيد. 
   زنجان: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي استان زنجان گفت: 
در مناطق شهري نرخ جانشيني جمعيت از مناطق روستايي كمتر است. 
محمدرضا صائيني اظهار كرد: آنچه كه گفته مي شود ۷۰ درصد جامعه 
تمايلي به فرزندآوري ندارند گزارش جامعي نيست؛ چراكه مشاهداتي كه 
در جامعه انجام مي شود گواه اين ارزيابي نيست و اين احتمال مي رود كه 
افراد براي بيش از يك فرزند تمايل بااليي ندارند. اين مسئول ادامه داد: 
در مناطق روستايي رشد جمعيت در حد نرخ جانشيني است ولي اين 
نرخ در مناطق شهري اينگونه نيست كه بايد در رابطه با آن فرهنگ سازي 
انجام شود؛ چراكه اگر ش��رايط اينگونه پيش برود آمارها نگران كننده 

خواهند شد. بايد در زمينه فرزندآوري شرايط مهيا باشد. 
   چهار محال و بختياري: معاون صنايع س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختياري گفت: محققان استان براي نخستين بار 
در دنيا، كنتور هوشمند آب با قابليت ذخيره سازي اطالعات مشتركان 
را طراحي و توليد كردند. محمدكاظم منزوي اظهار كرد: اين كنتور پس 
از توليد هم اكنون در ۳۰۰ واحد مسكوني استان نصب شده است. وي با 
اشاره به حمايت هاي يارانه اي از توليدات دانش بنيان، افزود: با ساخت اين 

كنتور هوشمند مديريت مصرف آب از راه دور امكان پذير شده است. 
   خراس�ان جنوبي: سرپرس��ت معاون��ت اقتصادي اس��تانداري 
خراس��ان جنوبي با اش��اره به برگ��زاري كنگ��ره ملي ۲ هزار ش��هيد 
خراس��ان جنوبي، گفت: تمامي دستگاه ها كمك و پش��تيباني كرده و 
با تمام ظرفيت پاس��خگوی نيازها باشند. محمد حس��يني با اشاره به 
رسالت وزارت كشور در برخي مسائل فرابخشي و ضرورت پاسخ از سوي 
استانداران، اظهاركرد: انتظار است مديران استان توجه بر زمان داشته 
باشند تا تأخير در پاسخگويي نباشد. وي افزود: با توجه به اينكه مردم و 
شهروندان پاسخ خود را از دستگاه ها به موقع دريافت كنند، بحث ميز 

خدمت حضوري مطرح و وظيفه آن به استانداري محول شد. 

در ش��رايطي كه روزبه روز از گسترده جنگل هاي 
كشور بر اثر عوامل متعددي همچون خشكسالي، 
تغيير اقليم، دخالت هاي انساني با محوريت قاچاق 
چوب و آتش س��وزي كاسته مي ش��ود، حفاظت 
از منابع طبيعي و توس��عه عرصه هاي جنگلي به 
هدفي بزرگ تبديل شده است. هدفي كه از سال 
9۳ با محوريت اقتصادي آن در راستاي كمك به 
معيش��ت مردم بومي مد نظر قرار گرفته است. بر 
اين اس��اس هر س��ال از چند صد تا چندين هزار 
هكتار از عرصه هاي خش��ك با مش��اركت مردم 
درخت كاري مي ش��وند. درختاني ك��ه به گفته 
متوليان ش��امل گونه هاي گياهي مانند زالزالك، 
گالبي وحشي، زرشك، بادام وحشي، پسته وحشي 
و انجير كوهستاني و گياهان دارويي مانند آويشن، 
گل محمدي و زيره مي شوند. بنابر اين بعد از به بار 
نشستن اين درختان نه تنها مردم بومي مي توانند 
از ميوه هاي اين درختان در راستاي تأمين معيشت 
بهره ببرند، بلكه عوايد حاصل از اين فعاليت  ها هم 

در راستاي توسعه جنگل ها، حفظ، افزايش تنوع 
گونه هاي جنگلي نصيب محيط زيست مي شود كه 
در نتيجه آن افزاي��ش ميانگين ذخيره آب، احياء 
جنگل هاي مخروبه و بازس��ازي اكوسيستم هاي 

جنگلي را به دنبال دارد. 
  جنگل كاري در 2500 هكتار از لرستان

در برنامه ششم توس��عه به تناسب جمعيت بايد 
ميزان س��هم يك ايراني از جنگل هاي كشور به ۲ 
هزار و ۵۰۰ مترمربع برسد، بر همين اساس اجراي 
طرح جنگل كاري اقتص��ادي مي تواند در حفظ 
عرصه هاي ملي تأثير شاياني بر جاي بذارد. البته 
اجراي اين طرح در استان ها بدون هزينه هم نيست 
و فريبرز غيبي،  رئيس مركز جنگل هاي خارج از 
ش��مال س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
مي گوي��د: »اكنون ميزان س��هم ي��ك ايراني از 
جنگل هاي كش��ور ي��ك ه��زار و ۳۰۰ مترمربع 
اس��ت و از س��ال 9۳ تاكنون در ۳۰ ه��زار هكتار 
از عرصه هاي طبيعي كش��ور طرح جنگل كاري 

اقتصادي اجرا شده است.« اين نيز در حالي است 
كه براساس برآورد اوليه اجراي طرح جنگل كاري 
اقتصادي بايد در ۱۰۰ ه��زار هكتار از عرصه هاي 
طبيعي انجام مي ش��د كه به دليل هزينه هاي باال 
اين طرح هنوز با جديت كامل پيگيري نشده است. 
طي س��ال هاي گذش��ته اين طرح در استان هاي 
لرستان، بوشهر، مركزي، چهارمحال و بختياري 
و غيره با اس��تقبال مردم بومي مواجه شده است. 
نقطه قوتي كه خود گامي مهم در راستاي توسعه 
جنگل هاي كشور محسوب مي ش��ود. اين طرح 
امس��ال نيز ميزبان استان لرس��تان است. در اين 
راستا مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان 
با اشاره به اينكه جنگل كاري اقتصادي راهي براي 
حفاظت از منابع طبيعي و بهبود معيشت جوامع 
روستايي است، مي گويد: »تاكنون در ۱۴۰۰ هكتار 
از اراضي لرستان جنگل كاري اقتصادي انجام  شده 
است.« شيرزاد نجفي با اشاره به اقداماتي كه براي 
سال جاري در نظر گرفته شده است، مي افزايد: »تا 

پايان امسال ۲۵۰۰ هكتار از اراضي ملي در قالب 
طرح جنگل كاري اقتصادي قرار مي گيرد.«

  حفظ منابع طبيعي با اجراي جنگل كاري
پ��روژه توس��عه جنگل هاي كش��ور ب��ا محوريت 
جنگل كاري اقتصادي يكي از سياست هاي سازمان 
جنگل هاست كه بر مبناي حفاظت از سرمايه هاي 
ملي و با مش��اركت هاي مردمي انج��ام مي گيرد. 
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرس��تان در 
اين باره بي��ان مي       كند: »تخصي��ص زمين، تأمين 
نهاده هاي بذر و نهال از وظايف اين اداره كل و تأمين 

هزينه هاي اجرايي بر عهده مردم است.«
نجفي با بيان اين كه گونه هاي درختي مورد كاشت، 
بايد از نوع جنگلي و الزام��اً بومي، اقتصادي و چند 
منظوره باش��ند، مي افزايد: »در اين طرح با تلفيق 
عوامل اكولوژيك��ي، فاكتوره��اي اقليمي، خاك، 
شناسايي مناطق مناس��ب، تعيين گونه و اجراي 
نقشه، روش هاي كاشت متناس��ب با وضعيت هر 
منطقه تعيين و سپس اقدام به كاشت مي شود.« 
اين طرح با هدف اصالح و احي��اي مراتع تخريب 
ش��ده، جلوگيري از فرس��ايش خاك و هدر رفت 
آب، نگهداري و ذخيره نزوالت آس��ماني، تلطيف 
هوا و ايجاد محيط تفرجگاهي و در نهايت افزايش 
سرانه فضاي سبز در اكثر استان ها در حال اجراست. 
در اين راستا كارش��ناس محيط زيست با تأييد بر 
اينكه جنگل كاري اقتصادي يك برنامه اقتصادي- 
محيطي زيستي است كه س��ود اقتصادي حاصل 
از كاش��ت درختان مي��وه به مردم بوم��ي و عوايد 
زيست محيطي آن نصيب كل كش��ور مي شود به 
»جوان« مي گويد: »اين برنامه در اغلب كشورهاي 
دنيا اجرايي مي شود.« حميدرضا ميرزاده با اشاره 
به اينكه جنگل كاري اقتص��ادي از برنامه هاي زير 
مجموع��ه پرتوكل مكانيزم توس��عه پاك اس��ت، 
مي افزايد: »اجراي اين طرح قدمت زيادي در ايران 
دارد و از ۵۰۰ س��ال پيش درخت كاري اقتصادي 
اجرايي مي شد.« طرحي كه به تازگي و طي چند 
سال اخير مورد توجه جدي قرار گرفته است. اتفاقي 
كه حكايت يك تير و دونشان است و هم جبراني براي 
خسارت ناشي از تغييرات اقليمي و خشكسالي است 
و هم مردم فقيري كه به دليل شرايط زيست محيطي 
امكان فعاليت هاي كشاورزي ندارند، مي توانند از اين 
راه تأمين معيشت كنند. بنابر اين با توسعه اين طرح 
و كمك مردم، نه تنها گره اي از مشكالت معيشتي 
روستاييان باز مي شود، بلكه توليدات ملي افزايش و 
محيط زيست هم حال بهتري مي يابد. برنامه اي كه 
بايد از اين پس با جديتي بيشتر در استان ها دنبال 
شود. در حال حاضر طبق گفته متوليان اين طرح 
با استقبال مردم بومي مواجه شده و تنها به همت 

مسئوالن نيازمند است. 
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 »جنگل كاري اقتصادي« 
مرهمي بر زخم خشكي جنگل ها و اقتصاد مردم
 كارشناس محيط زيست در گفت وگو با »جوان«: جنگل كاري اقتصادي يك برنامه اقتصادي- محيط زيستي است كه سود اقتصادي

 حاصل از كاشت درختان ميوه به مردم بومي و عوايد زيست محيطي آن نصيب كل كشور مي شود

افزايش انواع آلودگي ها در خليج فارس سبب شده ۹۰ درصد مرجان ها از بين برود و زندگي ساير گونه ها نيز با تهديد جدي مواجه شود

آالينده هاي نفتي رنگ و بوي مرواريد خليج فارس را سياه كردند

رئيس سازمان بسيج عشايری:
 تنها راه خودكفایی در گوشت قرمز
حمایت حقیقی از عشایر است    

گردهمايي ايالت و عشاير استان سمنان    سمنان
با حضور سردار س�يف رئيس سازمان 
بسيج عشايري كشور در شهميرزاد برگزار شد كه در آن تنها راه 
خودكفايي كش�ور در توليد گوش�ت قرمز و قطع واردات گوشت 
برزيل�ي را حماي�ت حقيق�ي از عش�اير كش�ور عن�وان كردند. 
در همين گردهمايي س��ردار نصرت اهلل سيف، عش��اير را بركت انقالب 
دانست و با اش��اره به برخي موانع فعاليت هاي عشايري اظهار كرد: نبايد 
به گونه اي عمل كنيم كه عشاير خسته شده و عطاي كار توليد را به لقايش 
ببخشند.  وي به جايگاه عش��اير در نگاه امام و رهبري اشاره كرد و افزود: 
امام خميني)ره(  ۵۴ بار نام عشاير را در كنار نيروهاي مسلح كشور آورده 
است و اين يعني امام به عشاير به عنوان بخش مهمي از نيروهاي تأمين 
كننده امنيت نگريسته است.  سيف به نگاه ويژه رهبري انقالب به عشاير 
نيز اشاره كرد و افزود: وقتي طرح جمع آوري سالح ها را به رهبري تقديم 
كردند ايشان بر روي نام عشاير خط كشيد و فرمود نبايد عشاير را خلع سالح 
كرد بلكه بايد آن را س��اماندهي كنيم لذا اين نگرش به عشاير حكايت از 
عمق اعتماد رهبري به عشاير كشور دارد.  رئيس بسيج عشايري كشور با 
بيان اينكه عشاير بهترين حافظان محيط زيست و منابع طبيعي هستند 
خاطرنشان كرد: نبايد حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست بهانه اي 
شود كه مانع از فعاليت توليدي ايالت و عش��اير شويم.  وي با بيان اينكه 
عشاير مي توانند كشور را از واردات گوش��ت قرمز بي نياز كنند ادامه داد: 
بايد مشكالت عشاير و از جمله مشكل مراتع و ايل  راه هاي آنها را حل كنيم.  
رئيس سازمان بسيج عشايري كشور با اشاره به سهم باالي عشاير در تأمين 
گوشت و لبنيات كش��ور تصريح كرد: اگر به عشاير امكانات و تسهيالت 
مناسب داده شود مي توانيم كشور را از گوشت برزيلي بي نياز كنيم.  سردار 
سيف، جلوگيري از كوچ عشاير را غير منطقي ارزيابي كرد و گفت: وقتي 
خشكسالي هاي مداوم و نبود پوشش گياهي كافي، دام هاي عشاير را تهديد 

مي كند اگر مانع از كوچ عشاير شويم دام هاي آنها تلف مي شود. 

  ستاد اجرایي فرمان امام )ره(
 6 مدرسه در استان مركزي مي سازد      

رئيس مجمع نمايندگان استان مركزي    مركزي
از موافقت ستاد اجرايي فرمان امام)ره( 

براي ساخت مدرسه در استان مركزي خبر داد. 
علي اكبر كريمي در جلس��ه خيران مدرس��ه س��از اس��تان مركزي، با 
اش��اره به اهميت وجود جامعه خيران اظهار داش��ت: تعداد ۱۷۰۰ نفر 
خير مدرسه س��از رقم قابل توجهي بوده كه وجود اين خيران در استان 
مركزي مايه مباهات و افتخار استان به شمار مي آيد.  وي افزود: مدرسه 
مقدس ترين بنايي اس��ت كه از ابتداي خلقت در كنار مساجد و معابد 
توسط بشر ساخته شده و اگر عبادت در مساجد وجود دارد به عبارتي 
مي توان گفت كه ثمره آموزش و علمي اس��ت كه در مدرسه فراگرفته 
شده، بنابر اين بناي مدرسه همچنان مقدس و محترم برشمرده مي شود.  
نماينده مردم اراك، خنداب و كميجان در مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: افرادي كه در امر ساخت مدرسه مشاركت دارند اجر بسيار زيادي 
در دنياي آخرت و همچنين نزد مردم داشته كه با برگزاري جشنواره و 
مراسم تجليل مي توانيم ذره كوچكي از اين جايگاه را قدر بدانيم.  كريمي 
بيان كرد: بسياري از افراد در دنيا ثروت فراوان دارند كه شايد هيچوقت 
توفيق انجام كار خير را پيدا نكنند، خيران مدرسه ساز از جمله افرادي 
هس��تند كه در يكي از مهم ترين و زيربنايي ترين اليه هاي اجتماع كه 
سرنوشت نسل ها را در دست دارد نقش داش��ته و مشاركت مي كنند.  
وي عنوان كرد: مجمع نمايندگان اس��تان مركزي در مجلس شوراي 
اس��المي همچنان در تالش اس��ت كه حامي نهاد آموزش و پرورش و 
خيران مدرسه س��از بوده كه در نتيجه با جذب اعتب��ارات مختلف در 
اين راستا حامي شكوفايي س��طح كيفي نظام آموزش و پرورش استان 
مركزي باشيم.  رئيس مجمع نمايندگان استان مركزي خاطرنشان كرد: 
از رياست ستاد اجرايي فرمان امام خميني)ره( براي ساخت ۶ مدرسه در 
استان مركزي دستور گرفته ايم كه با تأمين اعتبار در شهرستان اراك، 
خنداب و دليجان اين مدارس ساخته ش��ود.  كريمي با تأكيد به لزوم 
حضور همه مردم و اقشار جامعه در كمك و حمايت از ساخت مدارس 
گفت: براي رونق و شكوفايي زيربناي نظام آموزش در كشور نمي توانيم 
منتظر سياست و حمايت دولت باشيم و همه مردم در هر اندازه و قدرتي 
كه مي توانند بايد در اين زمينه حمايت داشته باشند زيرا كليدي ترين 
بخش جامعه كه آينده مملكت را بر عهده مي گيرد، در مدارس رشد پيدا 
مي كنند و همه ما در اين مقوله به نوعي مسئول هستيم كه اميدواريم 

همچنان گذشته شاهد حضور پررنگ خيران در اين زمينه باشيم. 

مدارس استثنایي آذربایجان غربي با كمبود 
نیروي انساني و فضاي آموزشي مواجهند  

رئيس آم�وزش و پرورش اس�تثنايي      آذربايجان غربي
آذربايجان غربي گفت: كمبود نيروي 
انس�اني و فضاي آموزش�ي معضل جدي مدارس استثنايي است. 
عيسي محمدي با اشاره به اينكه ۶۰۰ نيروي انساني در مدارس و مراكز 
يادگيري كودكان با نيازهاي ويژه در استان فعالند، افزود: كمبود نيروي 
انساني و فضاي آموزشي، همچنين كمبود اعتبارات و مشكل اياب و ذهاب 
دانش آموزان از مشكالت جدي در استان اس��ت كه نيازمند توجه ويژه 
است.  وي ادامه داد: اگرچه برخي شهرداري ها در استان با ايجاد امكانات 
رايگان براي اياب و ذهاب اين دانش آموزان ما را ياري مي كنند اما هنوز 
اين مدارس با مش��كل اياب و ذهاب دانش آموزان مواجهند.  محمدي با 
بيان اينكه در استان ۱۰۵ كد آموزشي مخصوص مدارس استثنايي وجود 
دارد تصريح كرد: ۲۸ فضاي اموزش��ي در اس��تان مخصوص كودكان با 
نيازهاي ويژه فعال است كه ۱۳ مركز يادگيري دولتي و ۵ غير دولتي ويژه 
مشكالت يادگيري مشغول ارائه خدمات به دانش آموزان ويژه هستند.  
وي ادامه داد: در سطح استان يك مدرس��ه غير انتفاعي اوتيسم وجود 
دارد كه مدرسه اوتيسم دولتي نيز تا پايان مهرماه در اروميه افتتاح و ارائه 
خدمات خواهد كرد.  رئيس آموزش و پرورش استثنايي آذربايجان غربي 
با اش��اره به اينكه ۲ هزار و ۳۳۲ دانش آموز استثنايي در استان تحصيل 
مي كنند، افزود: از اين تعداد۷۰ دانش آموز اوتيسم هستند.  محمدي با 
اشاره به اهميت سنجش و پايش كودكان قبل از ورود به مدرسه اظهار 
كرد: اين سنجش با هدف شناسايي به هنگام دانش آموزان انجام مي شود 
تا با شناس��ايي اين كودكان اقدامات مقتضي انجام گي��رد.  وي با بيان 
اينكه سال گذشته ۶۳ هزار و ۳۴۰ كودك در پايگاه هاي سنجش استان، 
غربالگري شدند افزود: از اين تعداد كودك۳۶۱ كودك با نيازهاي ويژه 

شناسايي و به مدارس استثنايي معرفي شدند. 

 آب آشامیدني روستاهای بوشهر
تفكیک می شود

مديرعام�ل ش�ركت آب و فاض�الب     بوشهر
روستايي استان بوش�هر از طراحي و 
اجراي ساخت آب انبار براي تفكيك آب آشاميدني با آب احشام و 

فضاي سبز در روستاهاي استان بوشهر خبر داد. 
مس��عود نصوري با بيان اينكه منابع داخلي آب استان بوشهر به شدت 
صدمه ديده است اظهار داشت: كاهش بارش باران و برداشت بي رويه از 
چاه هاي استان سبب بحران در سفره هاي زيرزميني و دشت هاي استان 
شده است.  وي با اشاره به اينكه دو حلقه چاه ديگر تا پايان تيرماه وارد مدار 
توليد در دشتستان مي شود، گفت: براي تأمين آب هليله و بندرگاه بوشهر 
اقدامات مهمي در دستور كار قرار دارد كه با اجرايي شدن آن مشكل اين 
مناطق برطرف مي ش��ود.  مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب روستايي 
استان بوشهر به نصب سامانه موقعيت  ياب بر روي تانكرهاي آبرسان هم 
اشاره و تصريح كرد: تمام تانكرهاي آبرسان شركت آبفار استان به سامانه 
»جي پي اس« مجهز شده است كه آب مورد نياز روستاها بر اساس برنامه 
تنظيمي تأمين ش��ود.  نصوري با تأكيد بر تفكيك آب آشاميدني مردم 
روس��تا نش��ين با ديگر مصارف افزود: به صورت آزمايشي طرح ساخت 
آب انبار در راستاي تفكيك آب آشاميدني با آب احشام و فضاي سبز در 
بخشي از روستاهاي شهرستان تنگستان و دشتي اجرايي شده است. بر 
همين اساس براي تأمين آب آش��اميدني مورد نياز اهالي روستاها، آب 
انبارها در روس��تاهاي مختلف با همكاري بنياد مسكن طراحي و اجراء 
مي شود.  نصوري گفت: در اين راس��تا آب آشاميدني روستاها بر اساس 

جمعيت تحويل دهياران براي توزيع عادالنه و مطلوب مي شود. 

  ساختمان CIP فرودگاه اصفهان
 دي ماه به بهره برداري مي رسد

مديركل فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان     اصفهان
با بيان اينكه ساختمان CIP اين فرودگاه 
دي ماه امس�ال به بهره برداري خواهد رس�يد از برقراري يك مسير 
پروازي به آلمان كه با مشاركت كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني 
اصفهان، استانداري و فرودگاه اصفهان صورت خواهد گرفت خبر داد. 
حسن امجدي در پي اعالم خبري از سوي نايب رئيس كميسيون گردشگري 
اصفهان مبني بر داير ش��دن خط پ��روازي اصفهان به يكي از ش��هرهاي 
هامبورگ، فرانكفورت يا دوسلدورف آلمان در آينده اي نزديك، گفت: در اين 
رابطه كميسيون گردشگري اصفهان و استانداري با موضوع فرودگاه اصفهان 
در حال رايزني و هماهنگي براي ايجاد يك مسير پروازي به اروپا به ويژه آلمان 
هستند و يكسري بازاريابي ها نيز انجام و اطالعات مورد نياز كسب شده است 
و تعدادي از شركت هاي هواپيمايي داخلي نيز در اين زمينه اعالم آمادگي 
كرده اند.  وي با بيان اينكه اين موضوع هنوز در مرحله پيگيري قرار دارد و به 
نتيجه قطعي نرسيده است، افزود: اين شركت هاي هواپيمايي آمادگي خود 
را با اين شرط اعالم كرده اند كه بخشي از مسافران هواپيما توسط آژانس هاي 
اصفهان به طور چارتري تأمين شود.  مديركل فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان 
هم چنين درب��اره پروژه هاي در دس��ت اقدام اين ف��رودگاه، گفت: يكي از 
مهم ترين پروژه ها كه از سال گذشته ادامه يافته، اجراي فاز دوم توسعه سالن 
ترمينال خارجي از ۶ هزار مترمربع به ۱۵ هزار مترمربع است كه به همراه 
پروژه موتورخانه جديد اين ترمينال و ساختمان CIP تا دي ماه امسال به 
بهره برداري خواهد رسيد.  وي ادامه داد: يكي از كارهاي بزرگي كه در اين 
فرودگاه انجام شده، تملك ۴۰۰ هكتار از اراضي جلوي فرودگاه با همكاري 
نيروي هوايي است كه كارهاي نهايي انتقال آن در حال انجام است و اين كار 
مي تواند در شروع توسعه فرودگاه اصفهان نقش زيادي داشته باشد.  امجدي 
درباره ديگر طرح هاي اين فرودگاه، گفت: سيس��تم تسويه خانه مجموعه 
فرودگاه هم كه از آبان 9۴ اجرايي ش��ده بود، با اعتباري بيش از ۵ ميليارد 
تومان تاكنون 9۵ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است و امسال به بهره برداري 
خواهد رسيد. اين تسويه خانه به طور ميانگين ظرفيت ۶۳۰ مترمكعب آب در 
روز را داراست.  وي درباره اجراي پروژه جديد در سال 9۷، اظهار كرد: مناقصه 
پروژه توسعه اپرون فرودگاه اصفهان كه ظرفيت پارك ۱۰ هواپيما را داشت، 
به اتمام رسيده و پيمانكار آن تعيين و اكنون در فرودگاه مستقر شده است تا 
ظرفيت پارك پوزيشن را به ۲۳ اسفند افزايش دهد.  مديركل فرودگاه شهيد 
بهشتي اصفهان تأكيد كرد: زمان پيش بيني شده براي اين طرح ۱۸ ماه است 

كه از اول ماه آينده عملياتي خواهد شد. 

طرح جن�گل كاري اقتص�ادي كه از س�ال ۹3 كليد خ�ورده، پروژه اي 
اقتصادي- زيس�ت محيطي اس�ت كه با كمك س�ازمان جنگل ها در 
كاش�ت انواعي از درختان ميوه وحش�ي هم به اقتص�اد خانواده هاي 
بوم�ي كم�ك مي كن�د و ه�م عواي�د حاص�ل از اج�راي آن در قالب 

افزاي�ش ميانگين ذخيره آب، احي�اء جنگل هاي مخروبه و بازس�ازي 
اكوسيس�تم هاي جنگلي نصيب محيط زيست مي ش�ود. اين طرح كه 
هر س�ال مهمان يكي از اس�تان هاي در معرض خطر و خش�ك كشور 
است، امسال در هزار و 4۰۰ هكتار از اراضي لرستان اجرايي شده است. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك
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