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بروز بحران هايي در 
صنعت فرودگاهي 
كشور به ويژه پس از اعمال تحريم ها عليه ايران، 
بس�ياري از فرودگاه ه�اي بزرگ اس�تان هاي 
مختلف با مشكالت عديده اي روبه رو شدند كه 
س�ودآوري اقتصادي اين صنع�ت را به چالش 
كشيد. كاهش تعداد پروازهاي روزانه و افزايش 
تردد س�اكنان ش�هرها از طريق حم�ل و نقل 
جاده اي و كاهش ميزان ترانزيت باري از برخي 
آثار اين وضعيت بحراني در فرودگاه هاي بزرگ 
كشور بود. در حالي كه در دوره پساتحريم برخي 
از مسئوالن كش�وري معتقدند هنوز وضعيت 
فرودگاه ها در اس�تان ها مطلوب نيست، بحث 
احداث و بهره برداري از فرودگاه هاي كوچك در 
برخي شهرستان ها نيز مطرح شده است. به رغم 
اينك�ه بس�ياري از كارشناس�ان معتقدن�د 
فرودگاه ه�اي كوچ�ك اح�داث ش�ده در 
شهرس�تان هاي اس�تان فارس فاق�د توجيه 
اقتصادي هس�تند اما اخيراً اخب�اري از تالش 
شركت فرودگاه ها براي احياي اين فرودگاه هاي 
كوچك منتشر شده است آن هم در شرايطي كه 
هي�چ ي�ك از مؤلفه ه�اي زيرس�اختي در 
شهرس�تان هاي اين اس�تان كه نياز به وجود 
ف�رودگاه را توجي�ه مي كن�د فراهم نيس�ت. 

    
اجراي طرحي به نام »فرودگاه هاي نس��ل سوم« 
توس��ط ش��ركت فرودگاه هاي كش��ور از جمله 
موضوعاتي اس��ت كه طي روزهاي اخير در برخي 
استان ها با مخالفت ها و موافقت هايي روبه رو شده 
اس��ت. گويا با اجراي اين طرح ب��ه منظور موجه 
كردن بحث اقتصادي فرودگاه هاي كوچك امكان 
پرواز از اين شهرس��تان ها تنها به مراكز استان ها 

برقرار مي شود و مس��افران از فرودگاه شهر مركز 
راهي استان هاي ديگر مي شوند! موضوعي كه رضا 
بديعي فرد، مديركل فرودگاه هاي اس��تان فارس 
آن را اقدامي فاقد بررسي الزم و توجيه اقتصادي 
عنوان مي كند.  بيش از 40 سال از احداث فرودگاه 
داراب مي گذرد. فرودگاهي كه تا به امروز هنوز به 
بهره برداري نرسيده و از نظر مديركل فرودگاه هاي 
استان توجيهي براي فعاليت آن وجود ندارد. عالوه 
بر اين فرودگاه هاي جهرم و آباده نيز از جمله اين 
فرودگاه هاي كوچكي هس��تند كه لزوم فعاليت 
آنها همچنان در هاله اي از ابهام است. با اين وجود 
برخي مسئوالن اين شهرس��تان ها اخيراً در صدد 

بهره برداري  اين فرودگاه ها برآمده اند! 
  تأكيد بر بهره برداري از فرودگاه هاي كوچك
عبدالرضا قاس��م پور، فرماندار داراب چندي پيش 
با اعالم اينكه مسافران بس��ياري از داراب از طريق 

مس��يرهاي زميني به تهران، ش��يراز، يزد، مشهد 
و بندرعباس س��فر مي كنند بر بهره برداري از اين 
فرودگاه تأكيد كرد.  وي با بيان اينكه فرودگاه داراب 
به دليل داشتن دو باند متقاطع و ديگر امكانات از 
بسياري از فرودگاه هاي كوچك در شهرستان هاي 
اس��تان فارس جلوتر اس��ت افزود: پس از بازديد 
رئيس كميس��يون عمران مجل��س و مديرعامل 
شركت فرودگاه هاي كشور بنا شد فرودگاه داراب 
احيا و دوباره راه اندازي شود،  بنا به گفته فرماندار 
داراب با راه ان��دازي اين ف��رودگاه جمعيت 700 
هزار نفري س��اكن در شهرستان هاي زرين دشت، 
استهبان، ني ريز و حاجي آباد هرمزگان مي توانند از 
اين فرودگاه استفاده كنند و احتمال ايجاد پرواز هاي 

باري از داراب نيز برقرار خواهد شد!
اين در حالي است كه مديركل فرودگاه هاي استان 
فارس به عنوان مخالف اجراي اين طرح مي گويد: 

براي برقراري پروازها از فرودگاه آباده، داراب و جهرم 
بايد بررسي هاي فني و اقتصادي دقيقي انجام شود 
و ظرفيت هاي گردش��گري شهرس��تان ها مورد 
توجه قرار بگيرد. در غير اين صورت و در ش��رايط 
فعلي و با تصميم هاي ش��تابزده اين طرح زمانبر، 
پرهزينه و فاقد توجيه اقتصادي خواهد بود.  گويا 
به دليل ناتواني شركت فرودگاه ها در تأمين منابع 
مالي مورد نياز توس��عه فرودگاه هاي كوچك قرار 
است تأمين اعتبار و هزينه هاي جاري اين مقوله 
از بودجه هاي استاني تأمين شود. مسئله اي كه با 
توجه به محدوديت هاي مالي در تخصيص بودجه و 
البته نياز مالي فراوان عمالً اجراي طرح مذكور را به 

شيوه وعده داده شده غيرممكن مي كند!
  توجيه اجباري براي فرودگاه هاي بي صرفه!

درحالي كه مديركل فرودگاه هاي اس��تان فارس 
معتقد اس��ت اح��داث فرودگاه ه��اي كوچك در 
شهرس��تان ها توجيه اقتصادي ندارد برخي ديگر 
از مسئوالن استان معتقدند با اعطاي امتيازهاي 
خاص به ش��ركت هاي هواپيمايي و تشويق مردم 
به سفر هوايي مي توان براي فرودگاه هاي كوچك 
توجيه اقتصادي ايجاد كرد! ادعاي��ي كه با توجه 
به وضعيت معيشت و درآمد ساكنان اين شهرها 
بيشتر راهكاري تحميلي و اجباري به شمار مي رود 
تا راهي براي تسهيل تردد و كاهش بار حمل و نقل 
زميني! عالوه بر اين از آنجا كه هم��واره فرودگاه 
به عنوان مغناطي��س جذب س��رمايه گذاران در 
نظر گرفته مي ش��ود، راه اندازي اين مراكز در گرو 
انجام اقداماتي براي ايجاد زيرساخت هاي توسعه 
اقتصادي و تسهيل ورود سرمايه گذار است. حال 
آنكه طي سال هاي اخير به رغم پتانسيل هاي استان 
فارس در بخش گردشگري، كشاورزي، صادرات گل 
محمدي و... اقدام مؤثري براي جذب سرمايه گذار 

در اين مقوله ها انجام نشده است.

  هرمزگان: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان از تخصيص 
16 ميليارد تومان اعتبار به مش��اغل خانگي استان خبر داد. محمدعلي 
سليمي اظهار داشت: در اين راس��تا طرح ها جهت دريافت تسهيالت به 
بانك هاي عامل معرفي مي ش��وند كه طرح هاي حوزه صنايع دس��تي و 
كشاورزي در اولويت قرار دارند. متقاضيان پس از ثبت  نام در سامانه مشاغل 
خانگي و دريافت كد رهگيري و با ارائه مدارك از سوي اداره كار مي توانند 

مجوز الزم براي تسهيالت را كسب كنند. 
  گلستان: معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي گلستان 
گفت: ساخت سد در استان به ويژه براي كنترل سيالب هاي بهاره و تابستانه 

ضروري است و اگر سد گلستان در سيل سال 
1380 نبود خسارات جبران ناپذيري به استان 
وارد مي شد و فجايع انساني و اقتصادي غير 
قابل تصوري به وجود مي آورد. سيدمحسن 
حسيني با بيان عوامل تشديدكننده سيالب 
در استان اظهار كرد: كاهش پوشش گياهي 
در باالدست، سازه ها و پل هاي احداثي روي 

رودخانه ها، زمين شناسي و نوع خاك هر منطقه، جهت، ميزان و طول شيب 
هر كدام از عوامل تشديدكننده سيالب به شمار مي رود و در استان گلستان 
نيز پل هاي غيراصولي روي رودخانه ها زياد احداث شده است كه اصالح اين 

سازه ها نياز به عزم و اراده جدي دستگاه هاي ذيربط دارد. 
  سيستان و بلوچس�تان: رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
سيستان و بلوچس��تان گفت: ميزان خروجي كاال از مرزهاي سيستان و 
بلوچستان با احتساب ترانزيت كاال، كاالهاي صادراتي از استان و كاالهاي 
احراز شده از ساير گمركات و خروجي از مرزهاي استان به 3 ميليارد دالر 
رسيده است. نادر ميرش��كار افزود: بر اس��اس هدف گذاري بايد در سال 
95 ميزان صادرات از اس��تان 440 ميليون دالر مي بود كه اين ميزان به 
483ميليون دالر رسيد و تراز تجاري استان در سال 95 مثبت بوده و ميزان 
صادرات ما نسبت به واردات بيشتر بوده است. صادرات استان از بازارچه هاي 
ميلك، ميرجاوه، كوهك، پيشين، ريمدان و جالق و از گمركات زاهدان، 

چابهار، ميرجاوه، ميلك و پيشين صورت پذيرفته است. 
  آذربايجان شرقي: مديركل كميته امداد استان آذربايجان شرقي ضمن 
ابراز تأسف از اينكه زير پوست شهر چهره دردآوري از خانواده هاي نيازمند 
وجود دارد، گفت: خانواده هايي در مناطق حاشيه نشين زندگي مي كنند 
كه از نيازهاي اوليه محروم هس��تند و كس��ي اطالعي از اين افراد ندارد. 
محمد كالمي اظهار داشت: سال گذشته در جشن عاطفه ها 4  ميليارد و 
500ميليون تومان از سوي مردم كمك شده بود كه در اين زمينه امسال با 
تغيير رويكرد تنها نوشت افزار، كيف و كمك هاي مالي ثبت خواهد شد. وي 
از جمع آوري كمك هاي مردمي به مبلغ يك ميليارد و 500 ميليون تومان 
قبل از شروع جشن عاطفه ها خبر داد و گفت: پيش بيني مي شود بيش از 

5ميليارد تومان كمك هاي مردمي در جشن عاطفه ها جمع آوري شود. 
  زنجان: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان زنجان، از افزايش بيش 
از 70 درصدي صندلي هاي سينماي استان خبر داد و گفت: در سال آينده 
شاهد اين افزايش خواهيم بود. ناصر مقدم اظهار كرد: امروز شاهد دو مناسبت، 
يكي اختتاميه فيلم كوتاه و عكس ارزش و دوم روز ملي سينما هستيم، پارسال 
اولين جشنواره فيلم كوتاه و ارزش را به صورت ملي برگزار كرديم. وي يادآور 
شد: 60 فيلم و بيش از ۲00 عكس به دبيرخانه دومين جشنواره فيلم و عكس 
»ارزش« استان ارسال شده بود، به طوري  كه امسال شاهد افزوده شدن بخش 
موضوع آزاد نيز به اين جشنواره بوديم و خوشبختانه شاهد استقبال خوبي از 

اين جشنواره از سوي عالقه مندان به هنر استان هستيم.

در حال حاضر بيش از 560 هزار نفر دانش آموز در 
پايه هاي مختلف تحصيلي در اس��تان سيستان و 
بلوچستان خود را براي رفتن به كالس هاي درس 
آماده مي كنند تا پس از س��ه م��اه تعطيلي براي 
كسب دانش به مدرسه بروند. اين درحالي است كه 
با وجود اينكه كمتر از 10 روز تا بازگشايي مدارس 
باقي مانده است، اما مدارس اين استان از نداشتن 
كالس هاي درس اس��تاندارد و امكان��ات اوليه نيز 
محروم هستند.  مصطفي ريگي يكي در خصوص 
وضعيت محروميت ها در اين مدارس مي گويد: »با 
وجودي كه مدارس ساير استان ها، خصوصاً تهران 
از امكانات ويژه اي همچون باباي مدرس��ه، وسايل 
سرمايشي، آبخوري، س��رويس بهداشتي، وسايل 
سمعي و بصري، سالن ورزشي و پنجره هايي رو به 
خورشيد بهره مي برند، اين موضوع در اين منطقه 
محروم هيچ مفهومي ندارد.« اين معلم مدرسه كه 
بيش از ۲0 سال سابقه تدريس در مدارس سيستان 
و بلوچس��تان را دارد، مي افزايد: »متأسفانه بيشتر 

مدارس خصوصاً در مناطق روس��تايي اين استان 
شرقي كش��ور نه تنها از ابتدايي ترين امكانات نيز 
محروم هس��تند بلكه فرسودگي ش��ديد مدارس 
موجب شده تا هر لحظه احتمال تخريب آنها وجود 
داشته باش��د.« وي ادامه مي دهد: »بودجه اندك 
آموزش و پرورش اس��تان اج��ازه هيچ گونه اقدام 
سازنده اي را به مدارس نمي دهد و تنها افراد خير و 

نيروهاي جهادي در اين زمينه فعاليت مي كنند.«
   وجود 700 مدرسه خشت و گلي در استان 
كمبود 800 هزار متر فضاي آموزش��ي و 1۲ هزار 
معلم، عدم دسترسي مناسب، نبود سرويس هاي 
بهداشتي در بسياري از مدارس عشايري و روستايي، 
جابه جاي��ي دانش آم��وزان با وانت ب��ار در مناطق 
روستايي و پيمودن مسافت هاي طوالني و بيش از 
3 كيلومتر براي رسيدن به كالس درس تنها بخشي 
از مشكالت آموزش��ي اس��ت كه مدارس مناطق 
محروم و روس��تايي از آن به ش��دت رنج مي برند.  
مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس سيستان 

و بلوچستان در خصوص وضعيت مدارس مناطق 
محروم و روستايي مي گويد: »با وجود اينكه كمتر 
از 10روز به بازگشايي مدارس مانده است و بسياري 
از مناطق مشكلي از اين جهت ندارد، اما در سيستان 
و بلوچستان اين موضوع بس��يار متفاوت است.« 
عليرضا راشكي مي افزايد: »طبق بازرسي هايي كه 
از مدارس مناطق روستايي و محروم استان توسط 
كارشناسان به عمل آمد در حال حاضر 708 مدرسه 
خش��ت و گلي در اس��تان وجود دارد كه به شدت 
نيازمند تخريب و بازسازي اس��ت.« وي با اشاره به 
وجود 543 كالس درس كانكس��ي در سيستان و 
بلوچستان و تالش براي جايگزيني فضاهاي مناسب 
ادامه مي دهد: »درحالي كه تالش شده تا تعدادي از 
مدارس فرسوده كه هر لحظه احتمال فروريختن 
آنها مي رود، تخريب و نوس��ازي شوند با اين وجود 
تنها موفق شديم طي س��ال گذشته 390 كالس 
درس خش��ت و گلي را تخريب كرده كه به مرور از 
نو ساخته خواهند ش��د.«  به گفته وي با تمام اين 

اقدامات باز هم بايد 5هزار كالس درس در سيستان 
و بلوچستان ساخته شود. 

   نياز شديد به كالس درس و معلم 
با وجود اينكه، كادر آموزش��ي مج��رب در كنار 
مدارس استاندارد نقش مهمي را در آموزش بازي 
مي كند، اما اين مهم همواره در استان سيستان و 
بلوچس��تان مورد غفلت قرار گرفته است.  معاون 
هماهنگي ام��ور عمراني اس��تاندار سيس��تان و 
بلوچستان در اين خصوص به »جوان« مي گويد: 
»طبق آمارها هم اكنون تنها در مناطق حاشيه اي 
استان از جمله شهر هاي سراوان، ايرانشهر، چابهار 
و زاهدان نيازمند ساخت 67 باب مدرسه هستيم.« 
»باقر كرد« با اشاره به اينكه براي ساخت اين تعداد 
فضاي آموزشي نيازمند دس��تور سازمان برنامه و 
بودجه و ش��وراي برنامه ريزي براي تأمين اعتبار 
هس��تيم مي افزايد: »اين مهم موجب شده تا در 
حال حاضر از 67باب مدرس��ه تنها 3۲ مدرسه با 
5۲ درصد پيش��رفت در حال س��اخت باشد.« به 
گفته وي، براي حل اين مشكل بايد ناهماهنگي در 
تخصيص اعتبارات به امر حاشيه نشيني، در شوراي 
برنامه ريزي ساماندهي شده و اين ميزان اعتبار از 
سوي دس��تگاه هاي اجرايي براي برطرف كردن 
مشكالت حاشيه نشيني هزينه شود.  در كنار اين 
مشكل، كمبود تعداد معلمان در مدارس اين استان 
محروم از جمله معضالتي است كه بايد به شدت 
مورد توجه قرار بگيرد.  مدير كل آموزش و پرورش 
سيستان و بلوچستان با گاليه مندي از كمبود معلم 
در مناطق مختلف به »جوان« مي گويد: »در حال 
حاضر و با توجه به استاندارد تعداد كادر آموزشي 
در مدارس كشور، هم اكنون 1۲هزار معلم كمبود 
داريم كه بايد در اين خصوص تدبيري انديشيده 
شود.«  عليرضا نخعي با اشاره به كمبود مدارس و 
نبود بودجه الزم براي س��اخت اين تعداد فضاي 
آموزش��ي مي افزايد: »هم اكن��ون در كل مناطق 
اين استان نياز به 5هزار مدرس��ه داريم كه از اين 
تعداد تا به امروز ۲00 پروژه آموزش��ي متشكل از 
يك كالسه تا ۲4 كالس و در مجموع 9۲5 كالس 
درس ساخته شده است.« وي ادامه مي دهد: »با 
توجه به بودجه اندك تخصيص يافته به آموزش و 
پرورش اس��تان، بيش از 50 درصد اعتبارات اين 
ساخت و سازها توسط خيرين مدرسه ساز تأمين 
شده است«.  مدير كل آموزش و پرورش استان با 
اش��اره به 1419 پروژه جديد آموزشي در مناطق 
محروم خصوصاً سيستان و بلوچستان مي گويد: 
»رديف ويژه اي، خاص توسعه فضاي آموزشي در 
استان به مبلغ 600 ميليارد تومان براي سه سال در 
نظر گرفته شده كه 35 درصد اين تعداد از پروژه ها 

در حاشيه و بافت حاشيه اي اجرايي مي شود.«
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 فرسودگي  مدارس، آموزش و پرورش 
سيستان و بلوچستان را با چالش مواجه كرده است

كمبود 5هزاركالس درس و 12هزار معلم از جمله معضالتي است كه مدارس سيستان و بلوچستان در آستانه بازگشايي مدارس با آن مواجه است

راه اندازي فرودگاه  در شهرستان هاي فارس توجيه اقتصادي ندارد
فرودگاه هاي كوچك، بدون زيرساخت هاي ضروري به مدار بهره برداري وارد مي شوند 

خنده تلخ  پسته كاران كرمان
حكايتي ش�ده بازي كش�اورز و محص�ول و دالل و مصرف كننده. 
كش�اورز ماه ها كار مي كند و رن�ج و زحمت را به ج�ان مي خرد تا 
محصولي را به بار برساند و در اين زمان سروكله دالل پيدا مي شود. 
موجودي كه با كمترين هزينه محصول به دس�ت آمده را به چنگ 
مي آورد و ب�ه باالترين قيمت به دس�ت مصرف كننده مي رس�اند 
اما جالب ترين بخش ماجرا جايي اس�ت كه ده ها نهاد و سازمان و 
حتي وزارتخانه، بين توليدكنن�ده و مصرف كننده وجود دارند كه 
نه تنها اقدامي براي رف�ع اين معضل هميش�گي نمي كنند، بلكه 
ب�ا بي تدبيري هاي خود چنان نش�ان مي دهند كه هر ش�هروندي 
حس مي كند دست آنها و دالالن در يك كاسه است. بعد از گوجه 
هرمزگان و س�يب آذربايجان و هندوانه قزوين و مركبات شمال، 
حاال نوبت به پس�ته كرمان رس�يده كه در فصل برداش�ت اس�ير 
بازي هميشگي بي توجهي مسئوالن و سوءاستفاده دالالن شود. 

    
فصل برداشت پسته از راه رس��يده و حاال پسته كاران منتظرند ببينند 
اين بار چقدر براي دسترنج يك ساله شان ارزش گذاري مي شود. البته 
سال هاست كه پسته كاران پسته مي كارند و دالالن سود آن را مي برند 
و مس��ئوالن هم فقط حرف مي زنن��د و وعده مي دهن��د و هيچ كاري 
نمي كنند. سال هاست كه پسته كاران بزرگ ترين مشكل پسته را بازار 
فروش آن عنوان مي كنند و معتقدند نرخ پسته كم است و با وجود تأمين 
س��م و كود براي حفاظت از آن، بازار خريد آن وضعيت خوبي ندارد و 

پاسخگوي نيازشان نيست. 
   ظلم دالالن به باغداران

با اينكه پسته يكي از محصوالت ناب ايراني به شمار مي آيد و در تمام دنيا 
شناخته شده است اما هنوز دولت اقدامي براي خريد تضميني آن نكرده 
است. در كنار اين خأل، با شور شدن آب ها در پي  افت آب هاي زيرزميني 
و باال رفتن ام��الح آب و كمبود و گراني نهاده هاي كش��اورزي و وجود 
آفات و مشكالت بازاريابي، پسته كاران چاره اي ندارند جز اينكه دوباره 
محصوالتشان را با قيمت پايين و به صورت فله اي به دالالن بفروشند. 

شايد كلمه فروش براي پسته كاران جز كلمه اي براي باالبردن دردها و 
ماندگاري رنج ها و خستگي ها در بدنشان معني ديگري نداشته باشد. 
زحمتكش��اني كه در گرم ترين و س��ردترين روزها با جان و دل تالش 
كرده اند تا روزي فرابرسد كه عده اي يقه سفيد هرطور كه دوست دارند 
حاصل دسترنجشان را با خود ببرند.  باغداران كرماني سعي مي كنند به 
اين شرايط عادت كنند اما نمي دانند چطور بپذيرند كه مسئوالن چرا 
نمي خواهند حداقل يك بار هم كه شده آنها را ببينند.  هم اكنون دالالن 
پسته باغداران را به قيمت كم مي خرند و اين در حالي است كه قيمت 

فروش آن در بازار با قيمت خريد از كشاورز بسيار متفاوت است. 
قيمت گذاري دالالن يعني ظلم به قش��ر زحمتكش. متأسفانه شرايط 
به گونه اي است كه سود چنداني به جيب كش��اورز نمي رود يا حداقل 
سهم دالل ها بيشتر از زحمات يك ساله كش��اورز و باغداري است كه 
يك سال زندگي و س��رمايه خود را صرف آن كرده است و حال كه به 
بار نشسته سود آن به جيب ديگران مي رود.  درست است كه به گفته 
كارشناسان باران بي موقع در فصل گرده افشاني، گرماي طاقت فرسا، 
كمبود آب، آفات مختلف نباتي، كودها و سموم گران قيمت بي خاصيت 
و عدم سركشي به موقع و مستمر مهندسان كش��اورزي از جمله علل 
پوچي پسته هاست اما برخي مسئوالن هم بهانه هايي هم براي پايين 
بودن قيمت پسته عنوان مي كنند از جمله اينكه كشاورزان زمين هاي 
مرغوب دارند، اما پسته هاي نامرغوب برداش��ت مي كنند.  به هر حال 
عدم خريد و نبود برنامه ريزي توس��ط شركت هاي تعاوني كشاورزي و 
تعاون روستايي، از مشكالت پسته كاران است و دالالن و كارخانه داران 
درصد پوچي پسته ها را بسيار باال مي زنند و پسته فردي را كه سمپاشي 
نكرده، مرغوب تر ارزيابي مي كنند.  كوتاه س��خن اينكه اين داستان نه 
براي امسال كه سال هاست تكرار مي شود و ديگر گوشي براي شنيدنش 

وجود ندارد اما وضع پسته كاران خوب نيست.

در حالي كه كمتر از 10 روز تا بازگش�ايي مدارس در سراسر كشور باقي 
مانده است، هم اكنون بسياري از مدارس كشور از برخي كمبودها مانند 
فرسودگي و نداشتن س�رويس هاي بهداشتي رنج مي برند كه به عنوان 
مثال مي توان از مدارس استان هاي سيستان و بلوچستان و خوزستان 

نام برد؛ موضوعي كه موجب شد روز گذشته، مديركل نوسازي، توسعه 
و تجهي�ز مدارس سيس�تان و بلوچس�تان با اش�اره به كمب�ود 5هزار 
كالس درس اع�الم كن�د: »درحال حاضر 708 مدرس�ه خش�ت و گلي 
در اس�تان وجود دارد كه به ش�دت نيازمند تخريب و بازسازي است.«

محمدرضا هاديلو ميترا شهبازي

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 قرارگاه پيشگيري از وقوع جرم
 در شاهرود تشكيل شد

دادس�تان عمومي و انقالب شاهرود از     سمنان
آغاز فعاليت قرارگاه پيشگيري از وقوع 

جرم در اين شهرستان خبر داد. 
حسين رجبي گفت: با استفاده از ظرفيت انتظامي و بسيج، شهرستان شاهرود 
براي س��ارقان، توليد و توزيع كنندگان مواد مخدر و ديگ��ر بزهكاران ناامن 
خواهد شد.  وي ادامه داد: براي هماهنگي هاي بيشتر، نشست هايي با حضور 
فرماندهان انتظامي و بسيج برگزار شده و وظايف هر نهاد مشخص شده است.  
رجبي بر استفاده از توان نيروهاي فعال و مردمي بسيج در كنار پليس تأكيد 
كرد و گفت: بهره گيري از نيروهاي مردمي و جوانان انقالبي در كنار نيروي 
انتظامي در باال بردن ضريب امنيتي شهرستان بسيار تأثيرگذار است.  دادستان 
شاهرود گفت: آسيب شناسي مكان هاي عمومي مانند بوستان ها، تفرجگاه ها 
و قهوه خانه ها در چند مرحله انجام ش��ده است. برخي مكان هاي عمومي با 
كاستي هايي روبه رو بودند كه با همكاري شهرداري و ديگر دستگاه هاي اجرايي 
اين كاستي ها برطرف ش��د تا زمينه حضور متخلفان در اين مكان ها از بين 
برود.  وي تأكيد كرد: تشديد برخورد با مزاحمان نواميس مردم در مكان هاي 
عمومي، جمع آوري قليان ها و سالح هاي سرد از جمله كارهايي بود كه پس از 
آسيب شناسي انجام شد. سرقت، ضرب و جرح، مواد مخدر و تصادف به ترتيب 

بيشترين جرايم شهرستان شاهرود در سال گذشته بودند.

 تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي كرج
 اولويت كميسيون عمران شورا   

عضو كميسيون عمران شوراي اسالمي     البرز
شهر كرج تجهيز و توسعه ناوگان حمل 
و نقل عمومي در ش�هر را خواستار ش�د و گفت: كميسيون عمران 
شوراي شهر كرج با توجه به وظيفه خطيري كه بر عهده دارد اين مهم 

را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد. 
عباس زارع ادامه داد: برنامه ريزي شهري، توسعه شهري و حمل و نقل عمومي 
سه وظيفه اصلي كميسيون عمران و شهرسازي شوراي شهر كرج است كه 
اگر اين وظايف به صورت دقيق و اصولي انجام شود بسياري از مشكالت شهر 
مرتفع مي شود.  وي تصريح كرد: طي سال هاي اخير پروژه هاي بسيار مهمي 
در شهر اجرا شده كه بايد ها و نبايدهاي فراواني به همراه داشته و بعضاً برخي 
از آنها بر مشكالت شهر افزوده است.  زارع با تأكيد بر ضرورت بهره مندي از 
ظرفيت هاي موجود در شهر اظهار داش��ت: در طرح جامع تفصيلي برخي 
طرح هاي موضوعي آمده است كه بايد در اجراي آن به هم پيوستگي اجتماعي 
رعايت شود تا از موانع موجود در شهر ها كاسته شود.   وي، توجه به ارزش هاي 
عملكردي در نحوه اجراي پروژه هاي عمراني شهر را بسيار مهم ارزيابي كرد و 
افزود: بايد ارزرش هاي معماري، هنري، منظر شهري و آرامش روحي و رواني 

شهر و شهروندان در اجراي پروژه ها مورد ارزيابي و توجه قرار گيرد.

اح�داث 20 ه�زار ني�روگاه خورش�يدي پن�ج 
ش�ده  برنامه ري�زي  كش�ور  در  مگاوات�ي 
اس�ت ك�ه از اي�ن تع�داد 2 ه�زار ني�روگاه در 
اس�تان كرم�ان راه ان�دازي خواه�د ش�د. 
پرويز فت��اح رئيس كميته امداد ام��ام خميني)ره( 
در آيين امضاي تفاهمنامه س��اخت ۲ هزار سامانه 

خورش��يدي فتوولتائيك پنج كيلوواتي در كهنوج 
گفت: با وجود برخورداري كشور از منابع غني فسيلي 
نفت و گاز، توان استفاده از سوخت حرارتي براي توليد 
برق و در دسترس بودن اين س��وخت و استفاده از 
انرژي هاي تجديدپذير و نو از ضروريات جامعه است.  
وي عنوان كرد: ساخت اين نيروگاه ها و درآمد حاصل 

از آنها در زندگي مددجويان تأثيرات خوبي دارد و در 
اين رابطه بايد دقت شود كه وجه حاصل از فروش برق 
توليدي اين نيروگاه ها بدون هيچ تأخيري به حساب 
خانوارها واريز شود.  وي خاطرنشان كرد: نيروگاه هاي 
پنج مگاواتي خورشيدي با همكاري وزارت نيرو و با 
مشاركت كميته امداد در اختيار مددجويان اين نهاد 

قرار مي گيرد.  رئيس كميته امداد امام خميني)ره( 
گفت: براي اح��داث اين نيروگاه ه��اي خانگي بين 
۲50 تا 300 ميليون ريال به صورت تسهيالت و با 
سود چهار درصد در اختيار خانواده مددجويان قرار 
مي گيرد و اقساط اين تسهيالت نيز از درآمد ناشي از 

فروش برق توليدي پرداخت مي شود.

احداث 2 هزار نيروگاه خورشيدي خانگي در جنوب كرمان
   كرمان

  مشاغل پرسر و صداي كرمانشاه 
روي روان مردم

آلودگي صوتي و ترافيك در كرمانش�اه به يكي از معض�الت بزرگ اين 
استان تبديل شده است كه مسئوالن علت وقوع آن را وجود مشاغل پر 
سر و صدا در نزديكي مناطق مسكوني مي دانند. با اينكه بر اساس تعريف 
زندگي شهري، مشاغل پر سر و صدايي همچون بارفروشان، پروفيل كاران، 
عمده فروشان و... بايد به خارج از شهر منتقل شوند اما شهرداري كرمانشاه 
براي جابه جايي اين اصناف همكاري الزم را ندارد. از اين رو كرمانشاهي ها هر 
روز بايد با معضل آلودگي هاي صوتي، هوا و ترافيك دست و پنجه نرم كنند. 

    
صداي ناهنجار چكش، دريل و مته از هر س��مت و س��ويي در كرمانشاه به 
گوش مي رس��د كه با بوق زدن راننده ها آميخته است. با اينكه طبق گفته 
كارشناسان آستانه تحمل گوش انسان حدود 130 دسيبل است، اما با وجود 
مشاغل پر سر و صدايي همچون بارفروشان، پروفيل كاران، عمده فروشان، 
تعميركاران اتومبيل، نمايشگاه هاي اتومبيل سبك و سنگين و...، درست در 
وسط شهرهاي كرمانشاه، سال هاست اين شهر از خط قرمز حد مجاز آلودگي 
صوتي عبور كرده است. معضلي كه به ناهنجاري هاي اجتماعي مي افزايد و 
رابطه مستقيمي با آلودگي هوا و معضل ترافيك دارد. از اين رو كارشناسان با 
شناسايي 17 واحد صنفي در كرمانشاه، تصميم به جابه جايي اصناف پر سر و 
صدا گرفتند.  در اين رابطه موسي سليمي، نايب رئيس اتاق اصناف كرمانشاه با 
اشاره به اينكه بر اساس بند ۲0 ماده 55 قانون شهرداري ها، شهرداري موظف 
است زمين الزم براي جابه جايي صنوف مزاحم را در اختيار آنها قرار دهد و 
يك سري زيرساخت ها هم فراهم كند، مي گويد: »متأسفانه شهرداري هنوز 
زميني را در اين خصوص تعيين نكرده و مدعي است فضايي براي جابه جايي 
اصناف در كرمانشاه وجود ندارد.« حاال با اين شرايط گويا باز هم مردم بايد از 
صداي گوشخراش صنايع پر سر و صدا رنج ببرند و مسئوالن شهرداري هم 
دست روي دست بگذارند. اين در حالي است كه جواد حسيني كيا، نماينده 
مردم سنقر در مجلس شوراي اسالمي به خبرنگار »جوان« مي گويد: »در 
صورت جابه جايي صنايع پر سر و صدا اول از همه به نفع شهرداري مي شود 
چراكه وجود چنين مراكزي عالوه بر اينكه منجر به زشت شدن چهره شهر 

مي شود، آلودگي صوتي و ترافيك هم ايجاد مي كند.«
   بهبود فضاي شهري با كمك به خروج صنايع

حاال با اين تفاسير جاي سؤال است چرا باز هم شهرداري توجهي به ضرورت 
جابه جايي اصناف ندارد. اصنافي كه در ص��ورت هزينه كمي براي تغيير 
مكانشان معضل ترافيك شهري، آلودگي هوا و صوتي را برطرف مي كنند 
و با متمركز شدن شان، دسترسي به مواد اوليه و بازار فروش را هم تسهيل 
مي كنند چراكه به گفته نماينده مردم سنقر در مجلس، بعد از متمركز شدن 
صنايع در خارج از شهر، مردم به خوبي مي دانند براي تهيه چه كااليي به 
كدام منطقه بروند. سليمي، نايب رئيس اتاق اصناف كرمانشاه هم با تأييد 
گفته هاي حسيني كيا ادامه مي دهد: »از بين رفتن آلودگي بصري شهر 
و آسايش شهروندان از مزيت هاي انتقال مشاغل مزاحم به خارج از شهر 
است.«  حال با اين شرايط اين سؤال مطرح مي شود كه با توجه به نياز صنايع 
براي ايجاد زيرساخت ها، چه مناطقي از پتانسيل  باالتري براي جابه جايي 
صنايع برخوردار هستند. مسئله اي كه نماينده مردم سنقر در مجلس معتقد 
است محل جديد صنايع بايد در كنار شهرك هاي صنعتي ايجاد شود چراكه 
با اين شرايط فراهم كردن زيرساخت هاي الزم همچون آب، برق، گاز و غيره 
بسيار ساده تر از اين است كه مس��ئوالن منطقه اي در دوردست را در نظر 
بگيرند و از اول تمام امكانات اوليه را ايجاد كنند.  حسيني كيا با اشاره به اينكه 
درصورتي كه شهرداري در راستاي ايجاد مراكز مناسب براي اتحاديه ها در 
حاشيه  شهرها مي تواند از مزاياي ماليات اين مراكز در افزايش رفاه شهري 
بهره ببرد، مي گويد: »در ابتداي جابه جايي براي مدت محدودي شهرداري 
با لغو دريافت عوارض و ماليات مي تواند زمينه بقا و اشتغال شاغالن چنين 
صنايعي را تضمين كند و بعد از رو به راه شدن شرايط اين صنايع از مزاياي 

ماليات و عوارض آن در شهرسازي بهره ببرد.«


