
  خراسان رضوي: رئيس سازمان كتابخانه هاي آستان قدس رضوي از 
َخيران، براي مشاركت در ايجاد كتابخانه در شهرستان هاي مختلف دعوت 
به همكاري كرد.  حجت االسالم والمسليمن سيدجالل حسيني اعالم كرد: 
اين سازمان آمادگي دارد در شهرستان هايي كه كتابخانه ندارند و زمينۀ 
ايجاد كتابخانه در آنجا فراهم است، با مشاركت َخيران، كتابخانه ايجاد كند.  
وي همچنين از افتتاح سه كتابخانۀ وابسته به آستان قدس در سال 98 خبر 
داد و اظهار داشت: كتابخانه هاي اهواز، كتابخانۀ تخصصي كودك در مجتمع 
فرهنگي امام خميني)ره( در مشهد و كتابخانۀ ديگري در خيابان رسالِت 

مشهد به مرحلۀ بهره برداري رسيده اند و به زودي افتتاح خواهند شد. 
  آذربايجان ش�رقي: مديركل مي��راث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري آذربايجان شرقي توسعه گردشگري منطقه را يكي از عوامل 
كليدي تحقق شعار رونق توليد دانست.  »مرتضي آبدار« با اشاره به اهميت 
صنعت و اقتصاد گردشگري در شرايط كنوني اقتصادي كشور، بيان كرد: 
با توجه به ش��رايط اقتصادي موجود، اهميت توس��عه اقتصاد مبتني بر 
گردشگري و بدون وابستگي به درآمد نفتي بايد در اولويت قرار گيرد، چراكه 
با توسعه اين صنعت حوزه كسب و كارهاي كوچك و متوسط رونق يافته و 

توزيع مناسب اشتغال در شهر و روستاها برقرار مي شود. 
  چهارمحال وبختياري: مديركل بنياد مسكن چهارمحال و بختياري از 
وجود ۴۰ هزار واحد مسكن غيرمقاوم روستايي در اين استان خبر داد و گفت: 
مقاوم سازي اين واحدهاي روستايي بايد به يك مطالبه عمومي تبديل شود.  
سهراب رئيسي به مناسبت چهلمين سال افتتاح حساب ۱۰۰ امام خميني)ره( 
و تأسيس بنياد مسكن انقالب اسالمي، اظهار داش��ت: ۳ هزار و ۳۰۰ واحد 
مسكوني در سطح استان در سيل اخير آسيب ديدند كه از اين تعداد حدود 
يك هزار واحد كامالً تخريب شدند و اين آمار در روزهاي آينده به تدريج بيشتر 
خواهد شد.  وي غير مقاوم بودن و عدم رعايت حريم و بستر رودخانه و… را از 

مهم ترين داليل ايجاد خسارات به واحدهاي روستايي عنوان كرد. 
  سمنان: رئيس كميته امداد اميرآباد دامغان از پرداخت ۴ ميليارد و ۵۰۰ 
ميليون تومان تسهيالت اشتغالزايي توسط اين نهاد به مددجويان جوياي 
شغل در اين بخش خبر داد.  مهدي رومناني گفت: اين تسهيالت در زمينه 
صنايع دستي، دامپروري، كشاورزي، بوم گردي، خدماتي و حمل و نقل به 
۱88 متقاضي واجد شرايط پرداخت شده است.  وي با بيان اينكه سهميه 
اعتبارات اشتغالزايي كميته امداد اميرآباد در سال گذشته ۵ ميليارد و ۱۰۰ 
ميليون تومان بود كه ۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان آن پرداخت ش��د، 
افزود: در سال گذشته درآمد اين نهاد ۱۳ ميليارد و ۲۳8 ميليون و ۲۳۵ 
ريال از محل صندوق هاي صدقات و ديگر كمك هاي مردمي بود كه صرف 

طرح هاي عمراني، درمان مددجويان و امور فرهنگي شد. 
  گلستان: شركت توزيع برق گلستان در راستاي اهداف صنعت برق و 
به منظور اجراي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي، توانسته است 9۵۲8 دستگاه 
كنتور هوشمند قرائت از راه دور فهام را با همت نيروهاي صف و ستاد نصب 
و به بهره برداري رساند.  به گزارش روابط عمومي شركت توزيع برق گلستان 
در سال 9۷ با استفاده از اين كنتورهاي هوشمند و نرم افزارهاي مربوطه 
موفق به قرائت صحيح و دقيق سيستمي، حذف خطاها و اشتباهات انساني 
در قرائت، نظارت بر عملكرد شماره برداران، ارتباط مستقيم سيستم بيلينگ 
و قرائت هوشمند به منظور فروش انرژي، مديريت بار و انرژي، كشف موارد 
قطع شده ولتاژ و آمپراژ، اخذ اطالعات و ساعات همكاري مشتركان همكار، 
اخذ مقدار دقيق توليد انرژي توسط مولد ها به صورت ساعتي، شناسايي 
موارد دستكاري، مشخص شدن كنتورهاي خراب و تسهيل در اصالحات 
مورد نياز، پاسخگويي به ابهامات مشتركان با اطالعات روزانه يا ساعتي و 

ارائه بهتر خدمات به مشتركان شده است. 

شرايط مس��اعد آب و هوايي در كنار حاصلخيزي 
زمين ه��اي كش��اورزي در اس��تان هاي مختلف 
كشور ازجمله جنوب شرق استان تهران خصوصاً 
شهرستان هاي ورامين و پيشوا، سبب شده است 
كشاورزي از رونق خوبي برخوردار شود به طوري 
كه هر ساله مقدار قابل توجهي از انواع محصوالت 
كشاورزي كه به صورت گلخانه اي كشت و توليد 
مي شود براي مصرف وارد بازارهاي منطقه و ساير 
اس��تان هاي كشور ش��ود.  توليد محصول كنترل 
شده، جلوگيري از بروز ضرر و زيان، استانداردسازي 
محص��ول تولي��دي، بازارپس��ندي محص��والت 
گلخانه اي و مصرف بهينه آب و همچنين احداث 
گلخانه از طرح هاي مهم س��رمايه گذاري اس��ت 
كه توجيه اقتصادي باال و س��ودآوري زيادي براي 
س��رمايه گذار دارد و ازجمل��ه مزايايي اس��ت كه 
موجب ش��ده تا كش��ت هاي گلخانه اي به شدت 
مقرون به صرفه و پرطرفدار باشند.  هم اكنون ۱۳ 
هزار هكتار گلخانه در سراسر كشور احداث شده 
كه استان تهران با ۳ هزار و ۵۰۰ هكتار گلخانه در 
اين زمينه مقام اول كشور را دارد.  همچنين ساالنه 
بيش از 6۰۰ هزار تن انواع محصوالت گلخانه اي در 

استان تهران توليد مي شود. 
   پيشوا رتبه اول كشت گلخانه اي استان

مهيا ب��ودن تمامي ش��رايط براي كش��ت انواع 
محصوالت كش��اورزي در شهرس��تان پيشواي 

ورامي��ن در اس��تان تهران س��بب ش��ده تا اين 
منطقه با داشتن يك هزار و ۳۰۰ هكتار گلخانه، 
يك هشتم گلخانه هاي كشور را به خود اختصاص 
دهد.  فرماندار پيشوا در اين خصوص مي گويد: 
»با توجه به افزايش روزافزون تقاضاي محصوالت 
غذايي نيازمند برنامه ريزي براي توسعه گلخانه ها 
در شهرستان پيشوا هس��تيم.« حسين عباسي 
مي افزايد: »با تغيير الگوهاي كشت و به كارگيري 
مكانيزاس��يون، ميزان توليد محصوالت زراعي 
افزايش يافته و زمينه رونق در شهرستان پيشوا 
فراهم خواهد شد.« با توجه به محدوديت اراضي 
كش��اورزي، جلوگيري از س��اخت  و س��ازهاي 
غيرمجاز در اراضي كشاورزي ضرورت داشته و 
بايد با تدابير و نظارت الزم، از اين سرمايه بزرگ 
حفاظت و حراست شود.  از طرفي اقليم خشك 
شهرس��تان پيش��وا و كمبود منابع آبي ايجاب 
مي كند روش هاي نوين آبياري و بهينه س��ازي 
مصرف آب در دس��تور كار كشاورزان قرار گيرد.  
از آنجا كه يكي از مهم ترين برنامه هاي مديريت 
جهاد كش��اورزي شهرس��تان پيش��وا، تبديل 
گلخانه هاي سنتي به گلخانه هاي صنعتي است 
با برنامه ريزي هاي انجام گرفته تاكنون ۵۰درصد 
از اين گلخانه ها تبديل به سازه هاي نوين شده اند.  
در حالي كه هم اكنون بيش از 9۰ درصد از منابع 
آب كشور صرف بخش كش��اورزي مي شود كه 

بخش عم��ده اي از اين آب از مناب��ع زيرزميني 
استحصال مي شود كه بايد با برنامه ريزي از ميزان 
برداشت آب از اين بخش كاست، لذا بهره گيري 
از روش كشت گلخانه اي محصوالت كشاورزي، 
ميزان مصرف آب را تا يك سوم كاهش مي دهد. 

مديريت بهره گيري از منابع و آب زراعي موجود 
باعث ش��ده تا در بس��ياري از اراضي كشاورزي 
شهرستان پيش��وا دو بار محصول در طول فصل 
كاشته شود و اين امر باعث شده تا ميزان سطح 
زير كشت محصوالت ۲ هزار و 8۰۰ هكتار بيش 

از اراضي قابل كشت باشد. 
   هدف گذاري فارس براي ايجاد 650 گلخانه 
ب��ر اس��اس هدف گذاري ه��اي س��ازمان جهاد 

كشاورزي، ايجاد بيش از ۴8 هزار هكتار گلخانه 
در سطح كشور تا پايان سال ۱۴۰۴ تعيين شده 
اس��ت كه از اين مقدار ۷ هزار هكت��ار به فارس 
اختص��اص دارد.  در ح��ال حاض��ر ۵۲۳ هكتار 
گلخانه در س��طح اس��تان وجود دارد كه از اين 
ميزان ۳۳۴ هكتار گلخان��ه محصوالت صيفي، 
س��بزي و گياهان زينت��ي و دارويي در اس��تان 
راه  اندازي ش��ده و ۱89 هكتار گلخانه ديگر نيز 
به صورت سايه بان مش��غول به فعاليت هستند.  
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع 
استانداري فارس در اين خصوص مي گويد: »در 
حالي  كه در آغاز س��ال 9۴ تع��داد گلخانه هاي 
اس��تان كمتر از ۱۴۰ هكتار بود اما با پيش��رفت 
س��ه برابري آن شاهد رش��د خوبي هستيم. اين 
رشد از هدف گذاري ها بسيار فاصله دارد و بايد در 
اين راه همه دست به دست هم دهيم و با تأمين 
مناب��ع الزم در جهت افزايش تع��داد گلخانه ها 
موفق شويم.« يداهلل رحماني با اشاره به جايگاه 
خوب اين اس��تان در زمينه توليدات محصوالت 
كشاورزي در كشور مي افزايد: »فارس با تأمين 
۱۵ درصد توليدات باغي كش��ور در جايگاه اول، 
8/۱ درصد توليدات زراعي كشور در جايگاه دوم، 
توليد بالغ بر ۷۰۰ هزار ت��ن محصوالت دامي و 
تأمين ۵/6 درصد اين محصوالت در كش��ور در 
جايگاه چهارم ق��رار دارد.« اين در حالي اس��ت 
كه اس��تان فارس با توليد ۱۰ هزار تن توليدات 
شيالتي داراي رتبه ششم توليدات در استان هاي 
غير ساحلي اس��ت. همچنين 6/۱ درصد اراضي 
سطح زير كش��ت محصوالت در اس��تان فارس 
واقع ش��ده اس��ت و درمجموع توليد كشاورزي 
اس��تان تا حدود ۱۱ ميليون تن مي رسد و پس 
از خوزس��تان، فارس در جاي��گاه دوم توليدات 
كشاورزي قرار گرفته اس��ت.  با وجود سهم ۱۵ 
درصدي فارس در هدف گذاري ايجاد گلخانه ها 
در سطح كشور و به رغم جايگاه خوب فارس اما 
هنوز نتوانس��ته از پتانس��يل گلخانه ها استفاده 
كند.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي فارس نيز با 
اشاره به بازنگري در ضوابط و مقررات مربوط به 
فرآيند ايجاد گلخانه و تسهيل در روند اداري آن 
مي گويد: »براي افزايش بهره وري آب در بخش 
كشاورزي، گلخانه ها مي توانند به طور متوسط 
۱۰ برابر به��ره  وري آب را افزاي��ش دهند؛ براي 
اين كار نيازمند است كه از سطح شهرستان هاي 

استان شروع و كار را دنبال كنيم.«
محمدمهدي قاسمي با تشريح طرح گلخانه هاي 
روس��تايي در س��ه روس��تاي شهرس��تان هاي 
پاس��ارگاد، مرودش��ت و كوار مي افزايد: »طرح 
گلخانه هاي روستايي در سه روستاي استان در 
حال عملياتي شدن است، اما متأسفانه به دليل 
افزايش نرخ س��ازه در سال گذش��ته مقداري با 
تأخير همراه بود؛ به رغم مساعدت خوب سازمان 
مديريت و برنامه اس��تان و كمك بالعوض براي 
س��اخت و اجراي ۲۰۰۰ متر گلخان��ه براي هر 
كشاورز به ازاي هر ۲۰۰۰ متر ۲۰ ميليون تومان 
كمك بالعوض تعيين ش��ده بود ولي با افزايش 

هزينه ها طرح ها با تأخير مواجه شد.«

با وجود اينكه بارش هاي امسال خساراتي به برخي از استان هاي كشور وارد 
كرده است، حاال خبرها از بعضي مناطقي كه تا سال هاي قبل دچار خشكسالي 
بودند حكايت از آن دارد كه كشاورزي آنها بر اثر بارندگي هاي مناسب رونق 
خوبي گرفته است.   اين موضوع موجب شد تا در حال حاضر در اين مناطق كشت 
گلخانه اي از شكوفايي خوبي برخوردار شود، به طوري كه طبق گفته فرماندار 

شهرستان پيشواي ورامين، امسال اين منطقه با بردن بيش از ۱۳۰۰ هكتار سطح 
زير كشت گلخانه اي مي تواند 4۰۰ هزار تن محصول كشاورزي توليد كند.  اين در 
حالي است كه رونق بارش ها در استان فارس نيز سبب شد تا روز گذشته  معاون 
هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري فارس اعالم كند: »ايجاد 
۶۵۰ هكتار گلخانه در سطح استان تا پايان س�ال هدف گذاري شده است.«

پاييز سال گذشته 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

بود كه تصاويري از 
قط�ع گس�ترده 
درختان در منطقه ارسباران در استان آذربايجان 
شرقي منتشر شد. موضوعي كه بعد از گذشت 
چند ماه و تأكيد نماينده ولي فقيه در استان در 
خصوص ضرورت پيگيري اين مس�ئله از سوي 
مس�ئوالن ذيربط هنوز در هاله اي از ابهام باقي 
مانده اس�ت. چرا كه بالفاصله بعد از انتشار اين 
خبر مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان 
در خصوص شخصي بودن درختان و غير جنگلي 
بودن آنها اظهار نظر كرد. اين هم در حالي بود كه 
بالفاصله تصاويري از قطع گسترده درختان كه 
خاص مناطق جنگلي هس�تند منتش�ر شد و 
صحبت هاي اين مسئول را به طور كامل رد كرد. 

    
سال گذشته بود كه تصاوير قطع گسترده درختان 
در منطقه ارس��باران در ش��بكه هاي اجتماعي 
دست به دس��ت مي چرخيد. تصاويري كه ضمن 
تشويش اذهان عمومي، موجي از انتقادات را روانه 
مسئوالن منابع طبيعي و س��ازمان جنگل داري 
كش��ور كرد كه چط��ور مي گذارند س��ودجويان 
آزادانه دس��ت به قطع درختان بزنند. درختاني 
كه تنفس طبيعي ش��هر و روس��تاها هس��تند و 
نبودش��ان فاجعه اي ب��زرگ را براي م��ردم رقم 
مي زنند. آلودگي هوا، كاهش نفوذ پذيري آب در 
خاك و جاري شدن سيالب پس از هر بارندگي، 
شسته شدن مواد آلي خاك و فرسايش زودهنگام 
آن، خشكسالي و كاهش فعاليت هاي كشاورزي 
تنها بخش كوچكي از خطراتي است كه به دنبال 
قطع گس��ترده درخت��ان رخ مي ده��د. بنابراين 
جلوگيري از قطع درختان امري بديهي و روشن 

براي متوليان اس��ت. اما در كمال تعجب س��ال 
گذشته اين اتفاق در منطقه ارس��باران رخ داد و 
متوليان به جاي رفع معضل س��عي در سرپوش 
گذاش��تن بر روي اين مشكل داش��تند. چراكه 
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان بعد از 
اين اتفاق در مصاحبه هاي مطبوعاتي خود گفته 
بود كه هي��چ درخت جنگلي در مي��ان درختان 
قطع شده وجود نداش��ته اس��ت. داور نامدار در 
اين باره افزوده بود كه ۱۰۰ درصد درختان قطع 
شده در منطقه قره داغ از نوع درختان غير جنگلي 
بوده و يك سري چوب آالت باغي مسن و پوسيده 
بوده و اجازه قطع درختان تنها به علت پوسيده و 
مسن بودن درختان، آن هم در باغات درجه سه و 
پايين تر داده شده است. گفته شده بود كه بخش 
عمده اي از اين درختان، صنوبر يا تبريزي بودند 

كه جزو درختان غيرمثمره هستند. درختاني كه 
به گفته اين مقام مسئول با مجوز و نظارت كامل 

جهادكشاورزي قطع شده اند. 
   انكار پشت انكار مسئوالن

به رغم اينكه بعد از صحبت ه��اي مديركل منابع 
طبيعي و آبخيزداري اس��تان آذربايجان ش��رقي 
انتظ��ار مي رفت درخت هاي قطع ش��ده جنگلي 
نباش��ند و كمي از نگراني مردم كاسته شده بود، 
ام��ا بالفاصله رس��انه ها تصاوي��ري را از درختان 
منتش��ر كردند كه دقيقاً تنه درختان جنگلي در 
بين آنها بود. تصاوي��ري كه از غي��ر واقعي بودن 
صحبت هاي نامدار حكايت داش��ت. البته در اين 
بين عده اي ني��ز موضوع قرار گرفت��ن تعدادي از 
درختان جنگلي در باغات را مطرح كردند. مديركل 
جهاد كشاورزي استان قطع درخت باغي را براي 

مصرف صنايع چوبي و آفت زدايي، تقويت و احياي 
باغات پُردرخت ام��ري طبيع��ي و اجتناب پذير 
عنوان كرد. بنابراين با توجه به اينكه طبق قانون، 
صدور مجوز قطع آن دس��ته از درختان جنگلي 
كه در باغات ش��خصي واقع ش��ده اند، با اداره كل 
منابع طبيعي اس��ت. قطع درخت��ان ميوه باغات 
هم با مجوز سازمان جهاد كشاورزي ممكن است 
ولي نمي توان اين دو درخت��ان را به راحتي از هم 
تفكيك كرد، سودجويان هم به راحتي از اين خال 
قانوني در راستاي حذف درختان ارسباران بهره 
مي برند و اين دو سازمان هم از زيربار مسئوليتشان 
شانه خالي مي كنند. موضوعي كه نماينده مردم 
كليبر، خداآفري��ن و هوراند در مجلس ش��وراي 
اسالمي نسبت به تش��ديد قطع گسترده و نگران 
كننده درختان در منطقه ارسباران اظهار نگراني 
مي كند و مي گويد: »قل��ع و قمع درختان منطقه 
ارسباران موضوع تازه اي نيست و ماه هاست روند 
قطع گس��ترده درختان اين منطقه تشديد شده 
اس��ت.« قلي  اهلل قلي زاده اضافه مي كند: »اجراي 
قانون تنفس جنگل هاي شمال كشور را كه اجازه 
نمي دهد فعاالن حوزه صناي��ع چوبي درختي را 
قطع كنند باعث ش��ده تا دالالن و واس��طه هاي 
كارخانجات توليد كاغذ به منطقه ارسباران هجوم 
بياورند و در اين ميان عمدتاً درختان قطع ش��ده 
قره داغ به خارج از آذربايجان شرقي و به استان هاي 

شمالي حمل مي شدند.« 
حاال كه عواقب قطع گسترده درختان در استان 
گلستان با جاري شدن س��يل براي همه مردم و 
مسئوالن روشن شده است؛ انتظار مي رود باالخره 
متولي��ان امر به قطع گس��ترده درختان جنگلي 
خاتمه دهند و آذربايجان شرقي را به محلي ديگر 

براي جاري شدن سيالب تبديل نكنند. 

زخم تبر سودجويان، درختان ارسباران را از نفس انداخته است
چرا از قطع درختان آذربايجان شرقي ابهام زدايي نمي شود!

فارس با تأمين ۱۵ درصد توليدات 
باغي كش�ور در جايگاه اول، 8/۱ 
درصد توليدات زراعي كشور در 
جايگاه دوم، توليد بالغ بر ۷۰۰ هزار 
تن محصوالت دامي و تأمين ۵/۶ 
درصد اين محصوالت در كشور در 

جايگاه چهارم قرار دارد
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 توليد 400 هزار تن محصوالت كشاورزي
 با رونق كشت گلخانه اي در پيشواي ورامين 

88498441سرویس  شهرستان

 راهپيمايي 230 دانش آموز دختر ساوجبالغی
به مناسبت نيمه شعبان   

230 دانش آم�وز مقط�ع متوس�طه     البرز
روس�تاي س�عيدآباد در شهرستان 
س�اوجبالغ ب�ه مناس�بت نيم�ه ش�عبان در مراس�م ميث�اق ب�ا 

امام زمان)عج( دست به راهپيمايي مي زنند. 
اين مراسم به همت مديران آموزشگاه  دوره اول متوسطه شهيد شريفي 
و آموزشگاه دوره دوم متوسطه ش��هيد نيازاده با حضور مقامات محلي 
همچون شورای اس��المی روستای س��عيدآباد، امام جمعه، فرماندار و 
رئيس اداره آموزش و پرورش ساوجبالغ برگزار مي شود.  گفتني است 
كه در اين مراسم دانش آموزان دختر از ساعت 9 صبح به سمت امامزاده 
اظهرالدين حركت مي كنند و از ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر ضمن خواندن 
دعاي فرج،  با ولي عصر)عج( براي عبوديت و بندگي عهد مي بندند.  الزم 
به ذكر است كه اين مراسم روز شنبه ۳۱فروردين ماه به مناسبت نيمه 

شعبان در استان البرز برگزار مي شود. 

 استان هاي معين 
شبكه آبرساني بوشهر را نوسازي مي كنند    
اس�تاندار بوشهر از مش�اركت چهار     بوشهر
اس�تان معين براي نوس�ازي ش�بكه 

آبرساني استان بوشهر خبرداد.
عبدالكريم گراوند در بازديد از روند نوسازي شبكه آبرساني بوشهر اظهار 
داشت: يكي از مهم ترين و اساسي ترين مسائل در استان بوشهر آب است 
كه طي س��ال هاي گذشته مش��كالتي را در استان ش��اهد بوده ايم.  وي 
يكي از اولويت هاي بخش آب استان را نوس��ازي خطوط آب عنوان كرد 
و افزود: چهار اس��تان به عنوان اس��تان هاي معين براي نوسازي شبكه 
آبرساني استان بوشهر همكاري مي كنند.  اس��تاندار بوشهر از همكاري 
استان هاي معين براي نوسازي شبكه آبرساني استان خبر داد و بيان كرد: 
استان هاي اصفهان، آذربايجان شرقي، فارس و تهران براي تسريع در روند 
اجراي شبكه آبرساني استان بوشهر تعيين شده اند.  گراوند از فرسودگي 
شبكه هاي آبرساني به عنوان يكي از مشكالت اساسي استان بوشهر ياد 
كرد و ادامه داد: يكي از اولويت برنامه شركت آب و فاضالب استان بوشهر 
اصالح شبكه آبرساني است كه با جديت دنبال مي شود.  وي با بيان اينكه 
تالش شده تا تابستان امسال مشكالت سال قبل در زمينه تأمين آب مورد 
نياز تكرار نشود، خاطرنشان كرد: طرح هاي متعددي را براي اين مهم در 
دستور كار داريم كه افزايش ظرفيت طرح هاي آب شيرين كن از جمله اين 
برنامه هاست.  استاندار بوشهر از حفر و تجهيز چاه هاي آب شرب و افزايش 
ظرفيت منابع آبرساني استان خبر داد و افزود: عالوه بر اجراي طرح هاي 
آب شيرين كن، ظرفيت آب شيرين كن ۱۰ هزار متر مكعبي بوشهر افزايش 
مي يابد.  گراوند بر لزوم سرعت بخش��يدن به طرح هاي آبرس��اني استان 
تأكيد كرد و ادامه داد: اعتبارات آبرساني ۱۰۰ درصد تخصيص مي يابد و 
اميدواريم شاهد تسريع در اجراي طرح هاي آبرساني استان بوشهر باشيم.  
وي اظهارداشت: اس��تفاده از تكنولوژي جديد س��بب كاهش هزينه ها، 

افزايش رضايت مندي و بهره وري در صنعت آب و فاضالب مي شود. 

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 بيكاران شهرستاني 
سركار مي روند يا سركارند!

از زمان شروع تبليغات انتخاباتي براي تشكيل دولت يازدهم وعده هاي 
زيادي براي ايجاد اشتغال در كش��ور و رفع بيكاري داده شد. اما نه تنها 
دولت يازدهم كه دولت دوازدهم هم پس از استقرار در پاستور تنها در 
زمينه بيكاري هش��دار داد و خبري از تحقق وعده هاي رئيس جمهور 
منتخب نبود. با گذشت شش سال از آن روزها و به نيمه رسيدن مدت 
عمر و فعاليت دولت دوازدهم، حاال نه تنها بيكاران تغييري در زندگي 
خود احس��اس نكرده اند بلكه پذيرفته اند كه از اي��ن وعده ها آبي گرم 
نمي شود و بايد خودشان به فكر چاره باشند. به طوري كه از اردبيل خبر 
مي رسد با وجود بيكاري نزديك به 6۰ هزار نفر و نبود زمينه هاي شغلي 
در اين استان، اعزام نيروي كار از اردبيل به خارج از كشور در دستور كار 
قرار گرفته كه همين امر هم به خاطر عدم وجود زيرس��اخت هاي الزم 
امكانپذير نيست.  وقتي بحث بيكاري در ايران به يك معضل تبديل شد و 
دولت ها هم نتوانستند به وعده هاي خود در اين زمينه عمل كنند، موضوع 
اعزام نيروي كار به خارج از كشور به ويژه كشورهاي همسايه طرح شد اما 
شواهد چنين نشان مي دهند كه استان مرزي اردبيل سهمي از اين طرح 

كه مورد تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است، نبرده است. 
نزديكي اردبيل به جمهوري آذربايجان و حتي كشور تركيه و از سويي 
جمعيت قابل توجه فارغ التحصيل دانشگاهي موقعيتي را فراهم كند كه 
اعزام نيروي كار به خارج از كشور امكانپذير و حتي به سادگي قابل اجرا 
باشد.  با اين وجود نه تنها خبري از اجراي اين طرح در اردبيل نيست 
بلكه اخباري از اعزام نيروي كار اردبيل از طريق كاريابي هاي بين المللي 
ساير استان ها به گوش مي رسد.  در حالي وعده رفع بيكاري در دولت 
يازدهم و دوازدهم محقق نشده كه به روايت مركز آمار روند بيكاري به 
سير صعودي خود ادامه داده و به اعتقاد كارشناسان اقتصادي بيكاري 
تنها يك مشكل اقتصادي نيست، بلكه مشكل اجتماعي، خانوادگي و 
معضل فرهنگي است.  هر چند با مرور برنامه اقتصادي رئيس جمهور 
براي حل معضل اشتغال به خصوص براي تحصيل كرده ها به حرف هاي 
دلنشيني مي رسيم، اما عملي نش��دن آنها چنان ياسي به وجود آورده 
كه جوانان را ترغيب مي كند تا براي كس��ب درآمد چش��م به خارج از 
مرزها بدوزند.  براساس گزارش ها بين س��ال هاي 9۲ تا 9۵ نزديك به 
۳۷ هزار اردبيلي براي پيدا كردن ش��غل به ۱۵ مركز كاريابي فعال در 
استان مراجعه كرده اند.  و تأسف بار اينكه اغلب اين افراد موفق به كسب 
شغل نشده اند و با اين وجود گروهي نيز از طريق كاريابي ها به مشاغلي 
كه چندان ثبات ندارد جذب شده اند.  با اين حال هنوز اعزام نيروي كار 
به خارج از كشور در خود استان اردبيل اجرا نمي شود كه يكي از داليل 
آن نبود كاريابي بين المللي عنوان شده است.  در پي درج آگهي يكي از 
كاريابي هاي فعال استان براي اعزام نيروي كار، مديركل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي گفته بود كه اين كاريابي با يكي از كاريابي هاي بين المللي 
تهران تفاهمنامه داشته و اعزام از طريق آنها صورت مي گيرد.  آنها مدعي 
بودند كه در خود استان اردبيل كاريابي بين المللي نداريم كه نسبت به 
اعزام نيروي كار به خارج از كشور اقدام كنند و با اين وجود كاريابي هاي 
موجود توانسته اند در سال هاي اخير زمينه اشتغال تعداد قابل توجهي 
را موجب شوند.  امروز در شرايطي جوانان به هر دري مي زنند تا كارگر 
خارجي ها ش��وند كه رئيس جمهور در آغاز دول��ت يازدهم گفته بود: 
»اولين قدم در دولت تدبير و اميد بهبود دائمي محيط كسب وكار است 
كه در كوتاه مدت بسته هاي تشويقي ويژه اي را براي حركت اقتصادي 
در جامعه در نظر گرفته شده است.« آقاي روحاني تأكيد كرده بود كه 
»مشكل بيكاري سبب شده است از هر پنج ازدواج يكي به طالق منجر 
شود و با رونق اقتصادي و ريشه كن كردن بيكاري جلوگيري از اين كار 
امكانپذير است.« اما نه تنها عمر دولت يازدهم بدون برداشتن قدمي 
مثبت در جهت كاهش بيكاري در جامعه و بخصوص استان ها به پايان 
رسيد كه حاال ش��مارش معكوس براي اتمام دولت دوازدهم هم آغاز 
شده و هنوز كليد تدبير به قفل بيكاري نرسيده تا ببينيم جوانان سركار 

خواهند رفت يا باز هم سركارند!

 مدارس خشتي و گلي
 پرونده اي مفتوح براي تمام فصول

گويي بحث مدارس خشتي و گلي به يك بازي تكراري و بي نتيجه براي 
مسئوالن تبديل شده است. موضوعي كه هر سال و با به پايان رسيدن 
سال تحصيلي در مورد جمع آوري آنها قول هايي داده مي شود و بعد به 
دست فراموشي سپرده مي شود تا شروع س��ال بعد و اتفاقات و حوادث 
مرتبط با آن و قول و وعده هاي جديد و تك��رار اين دور باطل. بر همين 
اساس حاال باز هم معاون فني و نظارات سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس از جمع آوري مدارس خشتي و گلي تا شهريورماه امسال خبر 
داده و در اجرايي نشدن آن همين بس كه در ديماه سال قبل و در استان 
كردستان زماني كه استاندار گفت: »مدارس تخريبي، پرخطر و غير ايمن 
استان بايد تعطيل شوند.« به فاصله يك هفته مديركل آموزش و پرورش 
اس��تان اعالم كرد كه »اجراي دستور اس��تاندار براي تعطيلي مدارس 

تخريبي، پرخطر و غير ايمن كردستان امكانپذير نيست.«
    

ديماه سال گذشته، درست زماني كه هنوز سه ماه از سال تحصيلي جاري 
نگذشته بود استاندار كردستان با تأكيد بر اينكه مدارس تخريبي، پرخطر و 
غيرايمن استان بايد تعطيل شوند، گفت: »تا زماني كه اين مدارس ايمن سازي 
مي ش��وند، دانش آموزان آنها در مكان هاي استاندارد و مناسب ساماندهي 
شوند.« بهمن مرادنيا با درخواست از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
مبني بر تخصيص اعتبارات الزم براي ساخت و تجهيز اين مدارس در سال 
آتي، اضافه كرد: »در خصوص تأمين زمين مورد نياز نيز نبايد منتظر سال 
تحصيلي آينده باشيم، بلكه بايد در نزديك ترين زمان، اين مدارس ساخته 
شده و در صورت عدم تخصيص زمين بزرگ مناسب مي توان به جاي يك 
مدرسه ۱۵ كالسه، دو مدرسه شش كالس��ه را در وسعت كمتري احداث 
كرد.« وي با تأكيد بر تعطيلي مدارس پرخط��ر و غيرايمن، دليل اين امر را 
اهميت جاني دانش آموزان عنوان كرد.  هنوز يك هفته از حرف ها و درخواست 
استاندار نگذشته بود كه مديركل آموزش و پرورش استان كردستان اعالم 
كرد: »اجراي دستور استاندار براي تعطيلي مدارس تخريبي، پرخطر و غير 
ايمن كردستان امكانپذير نيست.« رشيد قرباني گفت: »شايد امكان تعطيلي 
دو مدرسه وجود داشته باش��د اما در كل اجراي دستور استاندار امكانپذير 
نيست. تصميم ما اين است، كه در مناطق روس��تايي جهت جلوگيري از 
تحصيل دانش آموزان در مدارس تخريبي، منزل اس��تيجاري يا مسجدي 
براي آنان پيدا و در نظر گرفته شود! در سطح شهر نيز مدارس تخريبي تخليه 
و مدارس يك شيفته، دو شيفته شود كه اين هم مقدور نيست.« به گفته اين 
مسئول ۳ هزار و ۷۰۰ ساختمان متعلق به آموزش و پرورش در استان وجود 
دارد كه ۳۰ درصد از اين ساختمان ها داراي فضاي غيراستاندارد هستند و 
۲۳۷ مدرسه پرخطر در كردستان وجود دارد كه تخريب و نوسازي اين تعداد 

مورد نظر نيازمند حدود ۴۰۰ ميليارد تومان اعتبار است. 
   تحصيل زير سقف هاي لرزان

حاال پس از گذشت حدود پنج ماه از دستور استاندار كردستان و خواست اوليا 
مبني بر تعطيلي مدارس پرخطر و تخريبي هيچ اتفاقي رخ نداده و مشخص 
نيست وعده هاي مسئوالن چه زماني رنگ واقعيت به خود مي گيرد. با اين 
حال يكبار ديگر معاون فني و نظارات س��ازمان نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس از جمع آوري مدارس خشتي وگلي تا شهريورماه امسال خبر داده و 
اعالم كرده كه اعتبارات الزم براي ساخت مدرسه جديد به جاي اين فضاها به 
استان ها ابالغ مي شود.  داريوش ورناصري جايگزيني سيستم هاي گرمايشي 
غيراستاندارد را نيز يكي از اولويت هاي مهم سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس عنوان كرده و گفته: »۵۰ درصد هزينه آن را تأمين و مابقي از سوي 
استان ها تأمين مي شود.« وي با اشاره به اينكه سيستم هاي بخاري نفتي و 
گازي كه غيراستاندارد هستند بايد با اولويت جايگزيني از مدارس خارج 
ش��وند، ادامه داد: »احداث مدارس سبز، صنعتي س��ازي فضاها و تكميل 
پروژه هاي نيمه تمام از مهم ترين سياست هاي اصلي سازمان نوسازي، توسعه 
و تجهيز مدارس كشور است.« به هرحال اين حرف ها هم در ليست وعده هاي 
قبلي ثبت مي شود تا همه منتظر بمانند و ببينند چه وقتي عملي مي شود. اما 
فراموش نشود كه دانش آموزان در مدارسي درس مي خوانند كه هر لحظه 
امكان سقوط سقف بر سرشان وجود دارد.  هم اكنون ۳۰ درصد از مدارس 
استان كردستان استاندارد و ايمني الزم را ندارند و نبايد دانش آموزان در آن 
حضور پيدا كند اما به دليل كمبود فضاهاي آموزشي همچنان به اجبار در 

حال استفاده از اين مدارس و به نوعي آبستن پالسكويي ديگر هستند.

سجاد مرسلي محمدرضا هادیلو


