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مس�ير ارتباط�ي 
استان هاي مركزي 
و جنوبي كش�ور و از همه مهم ت�ر وجود بارگاه 
ملكوت�ي حضرت معصوم�ه )ع( كه هر س�اله 
ميليون ها عاش�ق را به اين استان مي كشاند، 
موجب شده تا اين شهر مذهبي به شدت نيازمند 
زيرساخت هاي گردشگري باشد؛ موضوعي كه 
غفلت از آن موجب ش�ده تا بيشتر كساني كه 
براي زيارت به اين شهر مذهبي سفر مي كنند به 
خاطر اين كمبودها مجبور به توقف چند ساعته 
ش�وند.  در اين ميان نبود پاركينگ مناسب و 
كافي براي اف�رادي كه به صورت ش�خصي يا 
گروهي به اين منطقه س�فر مي كنند از جمله 
كاستي هايي است كه موجب شد تا روز گذشته 
معاون امور زيربنايي ش�هردار ق�م اعالم كند: 
»براي توسعه گردش�گري در اين شهر نياز به 
س�اخت 7 هزار پاركينگ طبقاتي و با كيفيت 
اس�ت كه بايد هر چه زودتر عملياتي ش�ود.«

    
وجود ب��ارگاه ملكوتي حضرت معصوم��ه )ع( در 
كنار مسجد مقدس جمكران از جمله مكان هاي 
زيارتي شناخته شده اي در قم هستند كه هر ساله 
نزديك به 50 ميليون زائر ايراني و خارجي را به اين 
شهر مقدس مي كشاند.  حضور اين تعداد گردشگر 
مذهبي موجب ش��ده تا داش��تن زيرساخت هاي 
مناس��ب از جمله هتل ها و مهمانسرا ها همواره از 
اهميت خاصي برخوردار باشد.  معاون امور زيربنايي 
شهردار قم در اين خصوصاً به »جوان« مي گويد: »از 
آنجا كه قم از جمله استان هاي منحصر به فرد كشور 
به ش��مار مي رود كه از لحاظ مكان هاي مذهبي و 
اماكن تاريخي داراي ديدني هاي بسيار است لذا اين 
موضوع سبب شده تا تعداد قابل توجهي گردشگر 

به اين استان سفركنند.« 
عليرضا قاري قرآن مي افزايد: »از آنجا كه برخي از 
اس��تان هاي ايران از جمله قم داراي تعداد بااليي 
گردشگر مذهبي اس��ت لذا اين مهم مي طلبد تا 
زيرساخت هاي مورد نياز در حد استانداردها وجود 
داشته باش��ند.« وي ادامه مي دهد: »با اين وجود 
بي توجهي به زير ساخت هايي كه موجب مي شود تا 
گردشگران زمان زيادي را در قم بمانند باعث شده 
تا بيشتر آنها تنها براي چند ساعت و نهايتاً يك روز 

در اين استان توقف داشته باشند.«
   تردد روزانه 10 هزارخودرو به شهر قم 

آمارها نش��ان مي ده��د در حال حاض��ر روزانه 
نزديك به 10 هزار خودرو به اس��تان قم خصوصاً 
مركز آن ت��ردد دارن��د كه اين موض��وع موجب 
ش��ده تا خيابان هاي اين استان با ترافيك شديد 
خودروهاي س��بك و س��نگين كه حامل زائران 

هس��تند، مواجه ش��وند.  رئيس مركز مديريت 
هوشمند و كنترل ترافيك شهرداري قم در اين 
خصوص به »جوان« مي گويد: »به طور متوسط 
روزانه نزديك به 10 هزار تردد در سطح شهر قم 
انجام مي شود كه توس��ط دوربين هاي اين مركز 
ثبت مي شوند.«  اكبر قليچ مي افزايد: »به همين 
دليل در بيشتر ساعات شبانه روز با ترافيك سنگين 
خودروها مواجه هستيم كه بايد در اين خصوص 
چاره انديشي شود.« وي ادامه مي دهد: »به همين 
منظور و با هدف كاهش بار ترافيكي در سطح شهر 
كه روز به روز بر تعداد آن افزوده مي شود، جا دارد 
كه به فكر ساخت پاركينگ در مناطق ورودي شهر 
بود.« به گفته اين مدير شهري، در صورت وجود 
پاركين��گ در مبادي ورودي مي ت��وان از طريق 
س��رويس هاي حمل ونقل عمومي زائ��ران را به 
مكان هايي كه قصد رفتن به آنجا را دارند رساند. 

    نياز به ساخت 7 هزار پاركينگ طبقاتي 
حجم باالي تردد خودروها در س��طح ش��هر قم و 
وجود ترافيك سنگين و مش��كالتي كه اين مهم 
براي مردم و مديران ش��هري فراهم كرده اس��ت 
مي طلبد تا با ايجاد پاركينگ هاي مناسب جلوي 
تردد غيرضروري خودروها را در خيابان هاي اصلي 
شهر كه موجب س��نگيني بار ترافيكي مي شوند، 
گرفت.  معاون امور زيربنايي ش��هردار قم در اين 
خصوص مي گويد: »تردد روزانه نزديك به 10هزار 
خودروي سنگين و سبك در ش��هر قم و داشتن 
مكاني كه برخي از اين خودروه��ا در آنجا بتوانند 
پارك شوند از اهميت خاصي براي مديريت شهري 
برخوردار اس��ت.« عليرضا قاري قرآن مي افزايد: 
»طبق بررسي هاي انجام شده در حال حاضر شهر 
قم به احداث 7 هزار پاركينگ طبقاتي و با كيفيت 

نياز دارد كه بايد هرچه زودتر عملياتي شود.«  
وي با اشاره به وجود 5 هزار واحد پاركينگ فعال در 
قم ادامه مي دهد: »در بررسي هايي كه كارشناسان 
انجام دادند بسياري از اين مكان ها به ويژه آنهايي 
كه در سطح شهر و صحن شرقي حرم وجود دارند، 
فاقد كيفيت هستند.« معاون شهردار قم مي گويد: 
»در هسته مركزي شهر نيز به پاركينگ نياز داريم 
اما بايد طبق ط��رح و جانمايي صحيح براي رفع 

مشكالت ترافيكي احداث شود.« 
قاري قرآن مي افزايد: »از آنجا كه در بودجه ساالنه 
ش��هرداري تمهيداتي براي س��اخت اين س��ازه 
انديشيده شده است، لذا با تملك زمين در منطقه 
مركزي شهر ساخت پاركينگ با نظر اعضاي شورا 
و تملك آن امكانپذير مي باشد.« در حالي كه قرار 
بود پس از اين اظهارات شوراي پنجم شهر قم به 
اين مهم رأي مثبت بدهد، اما آنها به اين دليل كه 
ساخت پاركينگ ضرورت به مطالعات بيشتر دارد، 

به اين اليحه رأي منفي دادند.

   آذربايجان شرقي: سرپرست شهرداري تبريز گفت: پروژه هاي عمراني 
و برنامه هاي  خدماتي سطح ش��هر، با تنظيم منابع مالي و پشتوانه هاي 
اجرايي الزم پيگيري مي شود. محمدحسين اسحقي با بيان اين مطلب 
اظهار داشت: در كنار تأمين هزينه هاي جاري و پرداخت به موقع حقوق 
كاركنان و كارگران، پروژه هاي عمراني و برنامه هاي خدماتي با جديت در 
حال پيگيري است و مشكل جدي از بابت منابع مالي برنامه هاي اجرايي 
وجود ندارد. وي اضافه كرد: مطابق نظارت ها و بازديدهاي اخير، پروژه هاي 
جاري مناطق، از قبيل طرح هاي بهسازي، آس��فالت ريزي و برنامه هاي 

خدمات محله اي، با كيفيت مورد انتظار پيش مي رود. 
   كردستان: نماينده كشور اوكراين در جشنواره تئاتر خياباني مريوان 

گفت: بيش از 300 گروه فعال در حوزه تئاتر 
در اوكراين وجود دارند، ولي اغلب در قالب 
تئاتر صحنه اي فعاليت مي كنند. ياروسالف 
فدروشين در نشست بين الملل دوازدهمين 
جشنواره بين المللي تئاتر خياباني مريوان 
كه با حضور كارگردان هاي بخش بين الملل 
برگزار شد، اظهار كرد: مردم مريوان مردمان 

بسيار خوبي هستند و به خوبي با تئاتر ارتباط برقرار مي كنند. وي با بيان 
اينكه در اوكراين فقط يك فستيوال خياباني به نام شير طاليي وجود دارد، 

افزود: ما در اين فستيوال از گروه هاي خارجي زيادي دعوت مي كنيم. 
   آذربايجان ش�رقي: ش��هردار اروميه از اس��كان و ج��ذب 8 هزار و 
200گردشگر در هتل ها و مهمانسراهاي اروميه همزمان با جشنواره انگور 
خبر داد. محمد حضرت پور با بيان اينكه دهكده گردشگري »چي چست« 
اروميه در نوع خود در شمال غرب كش��ور بي نظير بوده و هدف آن جذب 
گردشگر است، افزود: بي ش��ك اين مجموعه فخر آذربايجان غربي و شهر 
اروميه بوده و در اين رابطه در چند روز گذشته تعداد 8 هزار و 200 نفر مسافر 
از اقصي نقاط مختلف استان و كشور در هتل ها و مهمانسراهاي شهر مستقر 
شده اند. وي با اشاره به اينكه در گذشته، صادرات انگور در شهر اروميه 5 هزار 
تن بوده كه امروز به 40 هزار تن در طول پنج س��ال گذشته رسيده است، 
تصريح كرد: در اين رابطه ساالنه 286 هزار تن انگور در 45 نوع توليد مي شود، 
هر چند كه امسال هزار تن از توليدات انگور به سبب سرمازدگي كاهش يافته 
اما اين مسئله به عنوان يك فرصت قلمداد مي شود چون تاجران از باكو براي 

خريداري انگور و فروش آن به كشور روسيه، به اروميه آمده اند. 
   يزد: نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
ضرورت تهيه سند آمايش استان، گفت: بهره گيري از خرد جمعي براي 
توسعه استان يزد جزو ضرورت هاست. سيدابوالفضل موسوي بيوكي با 
بيان اينكه تقويت توانمندي ها و اس��تفاده از ديدگاه هاي تخصصي در 
استان يك ضرورت اس��ت، اظهار كرد: فرصت سازي و ساختارشناسي 
بايد در اولويت برنامه هاي فرهنگي، اجتماعي و مديريتي استان يزد قرار 
گيرد. وي با اشاره به ضرورت تهيه و تدوين طرح آمايش براي استان يزد 
افزود: توانمند سازي، انتقال تجربه ها و بهره مندي از ظرفيت هاي موجود 
به ويژه در حوزه جوانان يكي از مؤثرترين راهكارهاي پيشرفت چند جانبه 

استان است كه همواره از اين ديدگاه حمايت مي كنيم.

طي روزهاي گذش��ته تصاوير متعددي از مرگ 
ماهيان و پرندگان در حاش��يه تاالب بين المللي 
شادگان در رسانه و ش��بكه هاي مجازي منتشر 
شد. تصاويري كه نش��ان مي داد ذخاير آبزيان از 
بين رفته و پرندگاني هم كه از سيبري مي آمدند 
تا ييالق و قش��الق كنند، ديگر مسير خوزستان 
را از نقش��ه حركت و اقامت خود پ��اك كرده اند 
چراكه طي چند س��ال گذش��ته ميزباني خوبي 
از اي��ن مهمانان به عم��ل نيامده اس��ت و تعداد 
زيادي از پرندگان اسير خشكسالي، آلودگي آب 
و ريزگردها شده اند. البته مشكل تاالب شادگان 
تنها به چند قلم پرنده خاص ختم نمي شود و كم 
آب شدن ش��ادگان بعد از تاالب مهم هورالعظيم 
نويد روزهاي سخت بلند شدن طوفان هاي بزرگ 
ريزگردها را مي دهد. ريزگردهايي كه اواخر سال 
گذشته با قطع كردن تمام زيرساخت ها و خطوط 
الكترونيكي ارتباطي، خوزستاني ها را درست قبل 

از سال نو شگفت زده كرد. 

   تاالب شادگان در مسير خشكسالي
در تصاويري كه چند روز گذشته از تاالب شادگان 
منتشر شد، ديگر اثري از تاالب ديده نمي شود و 
تنها رگه هايي از آب هستند كه در البه الي اجساد 
ماهيان و پرندگان، نام تاالب را به سختي به يدك 
مي كش��ند. طبق گفته مردم خوزستان در حال 
حاضر آنطور كه ديده مي شود، 80 درصد تاالب 
570 هزار هكتاري شادگان خشك و به نمك زار 
تبديل شده است.  در اين رابطه كارشناس محيط 
زيست به خبرنگار »جوان« مي گويد: » 20 سالي 
مي شود كه تاالب هاي خوزستان به اغما رفته اند« 
خشكسالي اي كه اكثر مس��ئوالن آن را طبيعي 
مي دانند و كاه��ش ميزان بارندگ��ي را به عنوان 
علل آن معرفي مي كنند. ب��ا اين حال حميدرضا  
ميرزاده معتقد است كه طبيعي بودن اين وضعيت 
به اين دليل اس��ت كه طي س��ال هاي گذش��ته 
سياست گذاري مناسبي براي بقاي تاالب ها انجام 
نشده است.  وي با اش��اره به اينكه در حال حاضر 

حقابه اي كه براي كشاورزي تعيين شده است بر 
اساس روزهاي پرآبي است، ادامه مي دهد: »جهاد 
كشاورزي عالوه بر تغيير كش��ت محصوالت پر 
آب بر به محصوالت كم آب بر، بايد ميزان حقابه 
كشاورزان را هم با توجه به شرايط امروز خوزستان 
تعيين كند.« چراكه در صورت ادامه اين وضعيت، 
نه تنها منابع آبي براي كشاورزي در استان باقي 
نمي ماند، بلكه محيط زيست و منابع تأمين آب 

شرب هم به خطر  مي  افتد. 
   سازمان محيط زيست تعارف را كنار بذار

با اين تفاسير كه شادگان هم در مسير هورالعظيم 
قرار گرفته است و در حال تبديل شدن به كانون 
دوم ريزگردهاس��ت، ش��ايد ريزگردها مس��ئله 
كوچك  تري نس��بت به معض��ل كم آبي پيش رو 
باشد. دردي كه اگر امروز از سوي مسئوالن براي 
آن چاره اي انديش��يده نش��ود، خيلي زود حتي 
اش��تغال خوزس��تاني ها را هم تحت الشعاع قرار 
مي دهد، چراكه ديگر آبي براي امور كشاورزي و 

صنعتي باقي نمي ماند.  در اين بين كه شادگان 
روزهاي آخر خود را طي مي كند، مسئله ديگري 
كه دوس��تداران محيط زيس��ت و خوزستاني ها 
را نگران كرده اس��ت، مس��ئله تبديل ش��ادگان 
به نمك زار است. در اين راس��تا نيز كارشناسان 
انگش��ت اتهامش��ان را به س��مت زهاب شركت 
نيش��كر مي گيرند. در اين رابط��ه نماينده مردم 
اهواز مجلس شوراي اسالمي به خبرنگار »جوان« 
مي گويد: »بايد از اين شركت بازخواست كرد كه 
چقدر از پسابي كه به تاالب مي ريزد تصفيه شده 
است؟« علي ساري با اشاره به اينكه اگر از شركت 
نيشكر سؤال كنيد كه مركزي براي تصفيه پساب 
دارد يا نه؟ با جواب منفي روبه  رو خواهيد ش��د، 
ادامه مي ده��د: »در اين رابطه س��ازمان محيط 
زيست هم بايد بازخواس��ت شود كه چرا نظارت 
دقيقي ندارد؟« وي مي گويد: »محيط زيست بايد 
به صورت شفاف در رابطه با وضعيت تاالب هاي 
استان پاس��خگو باش��د.« چراكه طي فصول پر 
بارش سال اين س��ازمان از رفع معضل تاالب ها 
و آبگيري 80 درصدي هورالعظيم خبر داده بود. 
در حالي كه به طور طبيع��ي در فصول بارندگي 
پر ش��دن دوباره تاالب ها امري طبيعي اس��ت و 
سياس��ت گذاري ها بايد به نحوي باش��د كه در 

فصول كم بارش، اين تاالب ها خشك نشوند. 
   ستاد مديريت بحران وارد ميدان شود

در حال حاضر با مشاهده نقش��ه هاي ماهواره اي، 
حتي كساني كه نمي توانند وضعيت تاالب شادگان 
را از نزديك ببينند هم به س��ادگي به اين موضوع 
پي مي برند كه اين تاالب روزهاي آخر عمر خود را 
طي مي كند. اين تاالب كه در سطح بين المللي به 
ثبت رسيده، از اهميت بااليي برخوردار است و در 
رديف ذخاير مهم جهاني قرار مي گيرد كه نگهداري 
نامناسب از آن تبعات منفي بس��ياري را در سطح 
بين المللي دارد. س��اري، نماينده مجلس با تأييد 
مطالب فوق مي گويد: »در حال حاضر ورودي هاي 
آب به تاالب بسته شده است كه اين نيازمند توجه 
ويژه اي است.« در راستاي اين موضوع كارشناس 
محيط زيس��ت با انتقاد از برداش��ت هاي رسمي و 
غيررسمي از اطراف تاالب مي گويد: »بايد نظارت 
دقيقي روي برداشت ها انجام شود و جلوي هدررفت 
منابع آبي را گرفت.« ميرزاده با اشاره به اينكه در حال 
حاضر هم برنامه هايي براي مديريت منابع آبي نوشته 
مي شود، مي افزايد: »متأسفانه هركجا كه مقداري 
آب با برنامه ريزي ذخيره مي ش��ود، با بي توجهي و 
نبود دورانديشي مسئوالن، صرف امور كشاورزي 
مي شود.« با اين شرايط كه دير يا زود تاالب شادگان 
هم به كانون دوم ريزگردهاي خوزس��تان تبديل 
مي شود، ستاد مديريت بحران استان بايد با همكاري 
نهادهاي ذيربط برنامه اي جامع براي جلوگيري از 

اين بحران زيست  محيطي بزرگ مطرح كند. 
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 تاالب  شادگان كانون دوم ريزگردها  
در خوزستان مي شود

نماينده مردم اهواز در مجلس: محيط زيست بايد به طور شفاف پاسخگو باشد
 كارشناس محيط زيست در گفت وگو با »جوان«: 

سياست گذاري هاي جهاد كشاورزي براي تعيين حقابه كشاورزان بايد متناسب با وضعيت خشكسالي هاي امروز باشد

كمبود پاركينگ، مدت اقامت زائران در قم را كاهش داده است
 به گفته معاون امور زيربنايي شهردار قم، در حال حاضر اين شهر نياز به 7 هزار پاركينگ طبقاتي دارد

 كه بايد هرچه زودتر ساخته شود

 سرمايه گذاري بنياد بركت در اصفهان
 مهاجرت را متوقف مي كند

رئيس هيئت مديره  بنياد بركت وابسته     اصفهان
به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
از مش�اركت اين بنياد در هشت طرح توانمندس�ازي اقتصادي و 
 كارآفرين�ي در اس�تان اصفه�ان ب�ا حج�م كل س�رمايه گذاري

 920 ميليارد ريال خبر داد. 
محمود عسكري آزاد در مراس��م انعقاد قرارداد احداث كارخانه  توليد 
گالب، عرقيجات و اس��انس هاي گياهي با ش��ركت تعاوني گلس��تان 
شهر ميمه گفت: اين بنياد در هش��ت طرح توانمندسازي اقتصادي و 
كارآفريني در استان اصفهان با حجم كل سرمايه گذاري 920 ميليارد 
ريال مشاركت كرده است.  وي افزود: احداث كارخانه  توليد گالب گل 
محمدي، هشتمين طرح اجتماع محور بنياد بركت در كشور و نخستين 
طرح از اين نوع مشاركت است كه در شهر ميمه شهرستان شاهين شهر 
و ميمه احداث خواهد شد.  رئيس هيئت مديره  بنياد بركت وابسته به 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( تصريح كرد: از سياست هاي مورد 
تأكيد مقام معظم رهبري در خصوص فعاليت هاي اين بنياد آن است كه 

در طرح هايي كه مردم مشاركت عمومي دارند، سرمايه گذاري كنند. 
وي ادامه داد: كمك به تأسيس تشكل هاي مردمي در ايجاد فعاليت هاي 
اشتغال آفرين، مشاوره هاي فني و تخصصي به گروه هاي مردم نهاد در 
فعاليت هاي اقتصادي و س��رمايه گذاري در طرح هاي مش��ترك، سه 

رويكرد بنياد بركت در اجراي اقتصاد مقاومتي است. 
عسكري آزاد اظهار داشت: بنياد بركت به دنبال سودآفريني براي خود 
نيست بلكه به دنبال جلب بيشتر مردم به خصوص با تشكيل تعاوني هاي 
مختلف در امور اقتصادي است. اين بنياد پس از آنكه واحد اقتصادي به 
مرحله  سوددهي برسد، تمامي س��هامش را در قسط هاي بلندمدت به 

اعضاي شركت هاي مردمي واگذار مي كند. 
وي خاطرنش��ان كرد: اين بنياد از واحدهاي اقتص��ادي اجتماع محور 
پش��تيباني و حمايت مي كند تا آنها بتوانند كااله��اي توليدي خود را 
در بس��ته بندي مناس��ب در بازارهاي خارجي و به ويژه در كشورهاي 
همسايه به فروش برسانند.  بر اس��اس اين گزارش، بنياد بركت براي 
احداث كارخانه  گالب، عرقيجات و اسانس هاى گياهي ميمه با حجم 
سرمايه گذاري حدود 35 ميليارد ريال مشاركت كرده است. 49 درصد 
س��هام اين كارخانه به بنياد بركت و 51 درصد آن به ش��ركت تعاوني 
گلستان شهر ميمه اختصاص دارد. سهام بنياد بركت در اين كارخانه 
حداكثر در مدت پنج سال پس از بهره برداري به شكل اقساط بلندمدت 

به شركت تعاوني گلستان با 1316 عضو واگذار مي شود. 
80 درصد از منافع فروش محصوالت كارخانه  توليد گالب، عرقيجات 
و اسانس هاي گياهي ميمه با ظرفيت توليد 680 تن، نصيب مردم شهر 

ميمه كه در شركت تعاوني گلستان عضو هستند، خواهد شد. 
   سرمايه گذاري بنياد در ميمه، مهاجرت را متوقف مي كند

نماينده  مردم شاهين شهر، ميمه و برخوار در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: ش��كل گيري واح��د صنعتي گالبگي��ري با 34 ميلي��ارد ريال 
سرمايه گذاري با مش��اركت بنياد بركت در ميمه، از سرعت مهاجرت 
مردم اين شهر خواهد كاست.  وي افزود: اين شركت تعاوني كه بيش از 
يك هزار و 300 عضو دارد مي تواند پس از احداث و بهره برداري كارخانه  
توليد گالب، عرقيجات و اس��انس هاي گياهي، براي مردم شهر ميمه 

توليد ثروت و از مهاجرت مردم به شهرهاي همجوار جلوگيري كند. 
نماينده مردم شاهين شهر، ميمه و برخوار در مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: شركت تعاوني گلستان شهر ميمه الگوي موفقي در اجراي 
طرح اقتصاد مقاومتي است. اين شركت تعاوني با توليد گل محمدي و 
تبديل آن به 680 تن محصول گالب، عرقيجات و اسانس هاي گياهي 
در سال، ميلياردها ريال محصول فرآوري شده توليد خواهد كرد و در 

بازارهاي داخلي و خارجي به فروش خواهد رساند. 
وي به اعضاي ش��ركت تعاوني گلس��تان توصيه كرد ك��ه به صادرات 
محصوالت خود بينديشند، مراقب تهديدها و مشكالت پيش رو باشند 
و در فعاليت اقتصادي خود دچار غرور كاذب نش��وند.  حاجي دليگاني 
خاطرنشان كرد: بنياد بركت عالوه بر مش��اركت در احداث نخستين 
كارخانه اجتماع محور اين بنياد در ميمه، س��اخت يك باب مدرسه را 
هم در اين شهر بر عهده گرفته است.  اين نماينده مجلس تصريح كرد: 
سرمايه گذاران ميمه براي اينكه بخش ميمه از كمبود درآمد نجات يابد، 
نبايد فقط به يك طرح مشترك اقتصادي رضايت دهند، بلكه طرح هاي 

ديگر بخش كشاورزي را پيشنهاد و اجرا كنند. 

چند سالي مي شود كه نام ريزگردهاي خوزستان با خشك شدن تاالب 
هورالعظيم گره خورده است. معضلي كه سال گذشته به حدي افزايش 
يافت كه مردم اين اس�تان را از تمام خدمات زيرساختي همچون برق، 
آب، تلفن و غيره به مدت چن�د روز محروم كرد. حاال با اين ش�رايط، 
چندي پيش تصاويري در فضاي مجازي منتش�ر ش�د كه در آن نشان 
مي داد تاالب بين المللي ش�ادگان هم در مسير هورالعظيم قرار گرفته 

اس�ت. مس�ئله اي كه امس�ال از بحراني بزرگ تر از قطع ش�دن تمام 
زيرس�اخت هاي خوزس�تان خبر مي دهد و در اين رابطه كارشناسان 
محيط زيس�ت معتقدند سياستگذاري هاي جهاد كش�اورزي بايد در 
راستاي احياي تاالب ها تغيير كنند و نماينده مردم اهواز در مجلس هم 
خواستار حقيقت گويي مسئوالن س�ازمان محيط زيست است. با اين 
شرايط هنوز خبري از برنامه ريزي براي عالج واقعه قبل از وقوع نيست. 

مريم احمدي

ميترا شهبازي
   گزارش يك

برگزاري دومين دوره مسابقات جام ملي 
سرعت پهپاد ها در چهارمحال و بختياري

دبي�ر اتحاديه انجمن ه�اي علمي-     چهارمحال و بختياري
دانش�جويي روباتيك و مكاترونيك 
كشور از برگزاري دومين دوره مسابقات جام ملي سرعت پهپادها 

با حضور 58 تيم در دانشگاه شهركرد خبر داد. 
علي فرقاني گفت: اين دوره از مسابقات جام ملي سرعت پهپادها با حضور 
137دانش��جو در قالب 58 تيم برگزار مي شود كه اين تعداد نسبت به دور 
نخست، حدود 83/4 درصد افزايش يافته اس��ت.  وي افزود: در اين دوره، 
به ليگ ريزپرنده هاي س��رعتي دو ليگ امداد، اكتشاف و ضدتروريست با 
حضور 12تيم و ليگ نمايشگاهي با شركت 13تيم نيز اضافه شده است. 
دبير برگزاري دومين مسابقات جام ملي س��رعت پهپادها درباره معرفي 
تيم هاي برتر بيان كرد: در ليگ سرعت چهار تيم، در ليگ امداد، اكتشاف و 
ضد تروريست سه تيم و در ليگ نمايشگاهي نيز غرفه برتر معرفي و تجليل 
مي شود. فرقاني ادامه داد: تيم هاي ش��ركت كننده در اين دور از مسابقات 
از استان هاي تهران، اصفهان، آذربايجان ش��رقي، فارس، خراسان رضوي 
و چهارمحال و بختياري و ش��هرهاي شمالي كش��ور با يكديگر به رقابت 
مي پردازند. وي كاربردي كردن فناوري بومي توليد پهپاد متناسب با نياز 
داخلي، استعداديابي و جلوگيري از خروج نخبگان، معرفي بيشتر چهارمحال 
و بختياري براي جذب گردشگر، ايجاد تعامل با مراكز خصوصي و اتصال بين 
دانشگاه و صنعت براي انجام فعاليت هاي پژوهشي و ايجاد بسترسازي براي 
كسب و كار پويا در حوزه دانشجويي را از اهداف برگزاري مسابقات جام ملي 
س��رعت پهپادها عنوان كرد. فرقاني در ادامه ميزان اعتبار مورد نياز براي 
برگزاري اين دوره از مسابقات را 730ميليون ريال برآورد كرد و افزود: اين 
درحالي است كه با وجود 13 حامي مالي 390ميليون ريال از اعتبار مورد 
نياز تأمين شده است و ميزان اعتبار سرمايه گذاري شده از سوي حاميان اين 

دوره نيز افت 9درصدي نسبت به مسابقات دور نخست را نشان مي دهد.
 اين دور از مسابقات جام ملي سرعت پهپادها با همكاري سپاه پاسداران 
و تيپ 44 قمر بني هاشم عليه السالم، استانداري چهارمحال و بختياري، 
قرارگاه خاتم االنبيا، دفتر تحقيقات كاربردي نيروي انتظامي استان، اتاق 
بازرگاني، صنايع و معادن، س��ازمان بس��يج علمي، پژوهشي و فناوري، 
معاون��ت علمي و فناوري رئيس جمهوري، س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت، شهرداري شهركرد و صنايع هواپيما سازي ايران در روزهاي 27تا 

29 شهريورماه در دانشگاه شهركرد برگزار مي شود. 

 3 هزار دانش آموز اردبيلي 
نيازمند  سبد تحصيلي  هستند  

5 هزار نفر دانش آموز در استان اردبيل     اردبيل
تحت پوشش كميته امداد هستند كه از 
اين تعداد 3 هزار دانش آموز به طور ويژه نيازمند س�بد تحصيلي 

براي شروع سال تحصيلي جديد هستند. 
حسين دشتي مديركل كميته امداد اس��تان اردبيل با اعالم اين خبر 
گفت: با توجه به فرا رس��يدن س��ال تحصيلي جديد تأمين پوش��اك 
دانش آموزان، لوازم التحرير و كي��ف از جمله دغدغه هاي كميته امداد 
استان اردبيل بوده كه هزينه تأمين اين موارد براي هر يك نفر حدود 
300 هزار تومان است و از آنجايي كه كميته امداد رديف بودجه خاصي 
براي اين موضوع ندارد نيازمند كمك خيرين و مردم در جشن عاطفه ها 
هستيم.  وي ادامه داد: در حال حاضر 5 هزار نفر دانش آموز در استان 
تحت پوشش كميته امداد استان هستند كه تنها با كمك خيرين به آنها 
كمك رساني مي شود و از اين تعداد 2 هزار نفر يتيم هستند و حاميان 

اكرام دارند و براي اين تعداد دغدغه تأمين سبد تحصيلي نداريم.

التحرير دانش آموزان  مهر چيني روي لوازم 
خراسان رضوي

به رغم اينكه هر سال در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد مسئوالن 
از تأمين و عرضه نوش�ت افزار و ابزار مورد نياز دانش آموزان به بازار 
مصرف خبر مي دهند، امسال هم مثل سال هاي قبل، واردكنندگان 
كاالهاي چيني از توليد كنندگان داخلي پيشي گرفتند و اصلي ترين 
كاالهاي سال تحصيلي جديد را از كشور چشم بادامي ها روانه بازار 
اس�تان هاي مختلف كردند. برخالف ادعاي مس�ئوالن اس�تان ها 
مبني بر حماي�ت چندجانبه از توليد كنندگان داخل�ي و ممانعت از 
ورود اجناس قاچاق در اين ايام، امسال هم دست توليد كنندگان از 
بازار پرسود نوشت افزار در آستانه فرار سيدن سال تحصيلي جديد 
خالي ماند! اتفاقي كه در خراس�ان رضوي به ش�دت مشهود است. 

    
عالوه بر مضرات اقتصادي كه هر سال ورود نوشت افزار و لوازم تحصيلي به 
بازار داخلي و توليدكنندگان اين بخش تحميل مي كند، بحث ورود الگوهاي 
فرهنگي همراه با اين ابزار از كشورهاي ديگر از جمله چين نيز سال هاست 
مطرح شده است. از اين رو انتظار مي رفت مسئوالن مربوطه با توسل به 
موانع قانوني امسال نوشت افزارهاي ايراني را جايگزين توليدات وارداتي 
كنند. اما متأسفانه طي روزهاي اخير گزارش هاي رسيده از استان هاي 
مختلف كشور از قبضه شدن بازار نوشت افزار با محصوالت چيني حكايت 
مي كند. موضوعي كه در استان خراسان رضوي و كالنشهر مشهد به رغم 
فعاليت مستمر توليدكنندگان اين ابزار و همچنين برگزاري جشنواره هاي 
مستمر براي ترغيب خانواده ها به تهيه نوش��ت افزار و كاالهاي فرهنگي 
ايراني و اجراي سياست هاي فرهنگي تشويقي در اين خصوص بيش از 
ديگر ش��هرها خودنمايي مي كند! در حالي كه قرار بود امسال مسئوالن 
دولت با حمايت از توليدكننده هاي داخلي راه توسعه فعاليت ها را براي 
اين قشر باز كنند، فروشندگان نوشت افزار در مشهد توليد ضعيف و كم 
محصوالت ايراني را عامل اصلي باز ماندن از بازار رقابت و رونق نوشت افزار 
چيني مي دانند. ضمن اينكه با توجه به سهولت واردات اجناس چيني سود 
حاصل از واردات بيشتر از توليد داخلي بوده و طي سال هاي اخير برخي از 

توليدكنندگان مشهدي به واردكننده تبديل شده اند!
    فرهنگ وارداتي رهاورد توليدات چيني 

در كنار سود حاصل از واردات آسان و بي رويه نوشت افزار چيني و ركود بازار 
توليد اين محصوالت در مشهد، بحث بي توجهي به مسائل فرهنگي كه با 
تصاوير حك شده منافي فرهنگ اسالمي - ايراني روي نوشت افزار به محيط 
خانه هاي شهروندان وارد شده نيز از جمله ديگر انتقاداتي است كه مشهدي ها 
به مسئوالن وارد مي كنند.  نماينده مردم مشهد و كالت و عضو كميسيون 
فرهنگي مجلس شوراي اسالمي در اين خصوص مي گويد: وزارت ارشاد بايد 
نظارت كافي را بر محصوالت مورد نياز تحصيلي دانش آموزان داشته باشد تا 
تصاوير حك شده روي آنها يا فرم ساخته شدنشان فرهنگ نادرستي را به آنها 
القا نكند. نصراهلل پژمانفر مي افزايد:  هم اكنون متولي دقيقي براي اين موضوع 
وجود ندارد و ما شاهد اين هستيم كه دفاتر يا كيف هاي مدرسه وارداتي داراي 
برخي از نمادهاي نامتعارف و برگرفته از فرهنگ غربي هستند.  اين مشكالت 
در حالي چندين سال است به قوت خود باقي مانده كه هر سال قبل از آغاز 
سال تحصيلي گزارشاتي مبني بر برآورد دقيق تعداد دانش آموزان، ميزان 
نوشت افزار مورد نياز توليدي و حتي ميزان مجاز واردات اين محصوالت اعالم 
مي شود  اما ظاهراً اين گزارشات تنها در قالب نوشته هاي آماري باقي مي ماند 

و صورت اجرايي به خود نمي گيرد!
امسال در ابتداي مهرماه قرار است يك ميليون و 200 هزار دانش آموز در 
استان خراسان رضوي راهي مراكز آموزشي شوند و طبق آمار كمتر از يك 
پنجم اين افراد از نوشت افزار داخلي استفاده مي كنند! رقمي كه به خوبي 
نشان مي دهد امسال هم توليدكنندگان خارجي سود چشمگيري از تأمين 

نياز دانش آموزان ايراني به جيب مي زنند.
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