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هوا خنک و خنک تر مي ش��ود و رنگ س��بز درختان به 
زرد و نارنجي مي زند. پاييز آمده و دانش آموزان با س��ه 
ماه تعطيالت تابس��تاني خداحافظي و خود را براي يک 
سال تحصيلي جديد و کس��ب تجربه هاي جديد آماده 
کرده اند. از همين رو امس��ال 202 هزار دانش آموز سر 
کالس درس مدارس اس��تان چهارمح��ال و بختياري 
حاضر ش��دند که حدود 18 هزار نفر از آنها براي اولين 
بار تجربه مدرس��ه رفتن را کس��ب کردند و به اصطالح 
دانش آموز اولي هس��تند. دانش آموزاني که سر کالس 
درس نشستند تا متفاوت از سال  قبل به تحصيل بپردازند 
و موضوع��ات جديد را ف��را بگيرند. همه ش��رايط براي 
س��ال تحصيلي جديد فراهم شده اس��ت و اميد مي رود 
با ايجاد نشاط و شادابي الزم در مدارس شاهد يک سال 
تحصيلي موفقيت آميز براي دانش آموزان استان باشيم. 
مديرکل آموزش و پ��رورش چهارمح��ال و بختياري با 
تأکيد بر اينکه امس��ال 202 هزار دانش آموز سرکالس 
درس حاضر ش��دند، مي گويد: » اين تع��داد دانش آموز 
در مقايسه با س��ال تحصيلي گذشته از رشد 3 درصدي 
برخوردار است.« بهروز اميدي اضافه مي کند: » پوشش 
تحصيلي در ش��هرها به صورت صد درصد و در روستاها 
در مقطع ابتدايي 99/6 درصد و در مقطع متوسطه 87 

درصد است.«
   فرسودگي30درصدازمدارس

به رغم اينکه س��ال تحصيلي جديد با رشد سه درصدي 
تعداد دانش آموزان نسبت به سال قبل آغاز شده است، 
اما مديرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختياري در 
خصوص ظرفيت آموزش��ي اس��تان تأکيد مي کند: » با 
وجود اهتمام ويژه دولت همچنان 88 فضاي آموزش��ي 
با 772 کالس درس در اس��تان کمب��ود داريم که رفع 
اين نياز همکاري خيران نيکوکار با دولت را مي طلبد.« 

اميدي با اشاره به آماده س��ازي هزار و 600مدرسه براي 
آغاز س��ال تحصيلي جديد مي گويد: »35 درصد از اين 
مدارس در مناطق ش��هري و 65 درصد آن در روستاها 
واقع شده است.« مديرکل آموزش و پرورش چهارمحال 
و بختياري با اشاره به اجراي پروژه مهر در مدارس استان 
مي افزايد:» آماده سازي فضاي فيزيکي مدارس، تعمير و 
تجهيز اين فضاهاي آموزش��ي، تأمين وسايل گرمايشي 
اس��تاندارد و مناسب براي مناطق س��خت گذر، تکميل 
پروژه هاي نيمه تمام و نوس��ازي و شاداب سازي مدارس 
در قالب اين طرح در اس��تان انجام شده است.« در حال 
حاضر به رغم آغاز مهر و سر کالس رفتن دانش آموزان، 
به گفته اميدي بيش از 30 درصد مدارس استان فرسوده 
شده و تخريبي هستند و 31 درصد مدارس نيز نيازمند 
مقاوم سازي است.« وي در اين خصوص اضافه مي کند: 
» تخريب و بازس��ازي مدارس فرس��وده و خطرآفرين، 
مقاوم س��ازي مدارس غيراس��تاندارد و استانداردسازي 
سيستم هاي گرمايش��ي و سرمايشي در يکهزار مدرسه 
و نبود اعتبار الزم براي تعميرات اساس��ي، حصارکشي 
و تجهيز مدارس از موانع و مشکالت اداره کل آموزش و 

پرورش استان است.«
   نيازبه100مدرسهديگر

با توجه به کمبود فضاهاي آموزشي در استان، مديرکل 
آم��وزش و پرورش چهارمح��ال و بختي��اري مي گويد: 
»احداث 100 مدرسه جديد مورد نياز است. « همچنين 
مشکالت اداري و موانع موجود در خصوص اخذ انشعاب 
مدارس و نبود توان مالي براي پرداخت قبوض برق، آب و 
گاز و نبود زمين کافي در برخي مناطق به خصوص مسکن 
مهر از ديگر مشکالت آموزش و پرورش به شمار مي آيد. 
اميدي مشکالت ايجاد ش��ده در خصوص اخذ پروانه و 
عدم همکاري شهرداري ها در خصوص معافيت هاي مراکز 
آموزشي از پرداخت عوارض را از ديگر مشکالت و تنگناها 
مي داند و ادامه مي دهد: » به منظور ايجاد يک مکان امن و 

آرام براي تحصيل و تربيت دانش آموزان نيازمند فضاهاي 
آموزشي مناسب و به دور از هرگونه تخريب و مشکالت 
مختلف از جمله امکانات سرمايشي و گرمايشي، کمبود 
امکانات و تجهيزات از جمله صندلي و نيمکت، تجهيزات 

رايانه اي و کارگاهي هستيم.«
الزم به ذکر است که قبل از پيروزي انقالب اسالمي حدود 
650 فضاي آموزش��ي در اس��تان بود که به برکت نظام 
جمهوري اسالمي اين تعداد به هزار و654 فضاي آموزشي 
افزايش يافته است. مديرکل نوس��ازي، توسعه و تجهيز 
مدارس چهارمحال و بختياري نيز مي گويد: »از سال 92 
تاکنون 616 کالس درس با زيربن��اي 95 هزارمترمربع 
با اختصاص اعتباري افزون بر يکه��زار ميليارد ريال در 
استان احداث شده اس��ت.« حميدرضا براتي مي افزايد: 
»در اين مدت تالش شد تا در مناطق روستايي و محروم 
استان که بيش��تر در شهرس��تان هاي کوهرنگ، اردل و 
لردگان قرار دارند مدرسه سازي شود.« وي همچنين از 
استانداردسازي 2 هزار و 300 کالس درس طي پنج سال 
گذشته خبر مي دهد و اضافه مي کند: » 350 هزارمترمربع 
فضاي آموزشي استان با اعتباري بالغ بر 1500 ميليارد 
ريال بازسازي و استانداردسازي شده است. همچنين 120 
فضاي آموزشي با 700 کالس درس در استان نيازمند به 
بازسازي است که با تأمين اعتبار و کمک مجمع خيرين 

مدرسه ساز در دستور کار قرار مي گيرد.«
   استانداردسازيسيستمگرمايشيمدارس

عالوه بر اين مسائل، استانداردسازي سيستم گرمايشي و 
سرمايشي مدارس نيز از ديگر ضرورت هاي حوزه آموزش 
و پرورش است. در اين خصوص مديرکل نوسازي، توسعه 
و تجهيز م��دارس چهارمح��ال و بختي��اري مي گويد: 
»استانداردسازي سيستم گرمايشي و سرمايشي مدارس 
از سال 92 در کشور آغاز ش��ده است. « در همين مدت 
600 مدرس��ه در قالب 2300 کالس درس در اس��تان 
استاندارد سازي ش��ده اس��ت. براتي با بيان اينکه نبود 
سيستم هاي سرمايشي استاندارد در استان در سال هاي 
گذشته مشکالت و خطرات بسياري براي دانش آموزان 
به همراه داشته است،  اضافه مي کند: » به سبب ماهيت 
کوهستاني و سردس��ير بودن اس��تان مي طلبيد تا اين 
کاس��تي ها برطرف ش��ود و اين امر به همت مسئوالن 
محقق شده است. « وي با اشاره به کالس هاي درسي که 
در دورترين و سخت گذرترين مناطق استان داير است، 
 مي گويد: » در برخي مناطق به دليل س��خت گذر بودن 
امکان حمل وسايل ساخت و ساز نيست. به همين دليل 
در برخي از اين مناطق دانش آموزان در کانکس مشغول 

به تحصيل هستند.«
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اردبيل در شمال غرب ايران دارای صدها جاذبه طبيعي 
و تاريخي اس��ت که مي توان��د مقصد اول گردش��گران 
داخلي و خارجي باشد. از توانمندي هاي اردبيل در حوزه 
گردشگري همين بس که اس��تاندار هم معتقد است از 
مهم ترين قابليت هاي حوزه گردشگري اشتغالزايي اين 
بخش بوده که با توجه به اين مهم و برنامه ريزي هاي انجام 
شده از سال آينده شاهد افزايش سهم گردشگري استان 

در اشتغال خواهيم بود. 
بومگردياردبيلرااحياميکند

بوم گردي از جمله برنامه هايي است که طي سال هاي اخير 
در برنامه سازمان ميراث و گردشگري قرار گرفته است و در 
اين ميان برخي استان ها مثل اردبيل داراي ظرفيت هاي 

بي نظيري در اين زمينه هستند. 
در همين رابطه مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري اس��تان اردبيل اعالم کرده است که اين 
استان به واسطه قابليت ها و جاذبه هاي متنوع مي تواند 
پايلوت طرح هاي بوم گردي کشور باشد.   مدير کل ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري اس��تان اردبيل 
مي گويد: »اس��تفاده از مصالح مختلف بيانگر تنوع آب و 
هوايي و معماري در شهرهاي مختلف است و اين استان 
مي تواند پايلوت طرح هاي بوم گردي باشد.« نادر فالحي 
تأکيد مي کند: »عالوه بر اينکه بوم گردي مي تواند منجر به 
رونق اقتصادي روستاها و عاملي براي ممانعت از مهاجرت 
اهالي روستا باشد، فرصت هاي اش��تغالزايي متعددي را 
به دنبال دارد.« وي به معرفي قابليت هاي بوم گردي در 
رويدادهاي مختلف اشاره مي کند و مي افزايد: »از جمله 
در نظر داريم جشنواره کوچ عشاير در سطح بين المللي 
برگزار شود و با آالچيق عشاير اين توانمندي به نمايش 
گذاشته ش��ود. عالوه بر اين جذب سرمايه گذاري بخش 

خصوصي در روستاهاي هدف گردشگري نيز مورد تأکيد 
بوده و به دنبال رونق روستاها به واسطه تقويت تأسيسات 
گردشگري هس��تيم.« فالحي همچنين به فعال سازي 
مناطق نمونه گردشگري اشاره و تاکيد مي کند: »رونق 
مناطق و روس��تاهاي ه��دف نيازمند مش��ارکت بخش 
خصوصي اس��ت. در عين حال اين مجموع��ه نيز آماده 
تأمين زيرس��اخت ها بوده و طرح هاي سرمايه گذاري در 
کمترين زمان بررس��ي مي ش��ود.« با توجه به اينکه در 
بسياري از کشورهاي دنيا که داراي فرهنگ و تاريخ غني 
و سابقه داري هستند، موضوع بوم گردي در بحث جذب 
گردشگر به شدت مورد توجه قرار دارد. در استان اردبيل 
هم اين مسئله در دستور کار قرار گرفته و مدير کل ميراث 
فرهنگي و گردشگري استان معتقد است در وضعيت فعلي 
اقامتگاه هاي بوم گردي با تنوع مصالح بومي از جمله چوب، 

کاهگل و سنگ احداث شده است. 
   نقطهايطالييدرشمالغرب

امروزه تأثير عوامل طبيعي در توسعه  صنعت گردشگري در 
بسياري از کشورهاي توريست پذير، به خوبي روشن شده 
و حدود تاثيرات آن بر اين صنعت شناخته شده است و اين 
کشورها با درک اين مهم، شروع به فراهم نمودن امکانات و 
تجهيزات مناسب به منظور جذب گردشگر کرده اند. ايران 
به لحاظ داش��تن منابع متنوع طبيعي يکي از پنج کشور 
مهم دنيا در اين زمينه تلقي ش��ده ولي به دليل ضعف در 
برنامه ريزي و عدم برخورد علمي هنوز نتوانسته است جايگاه 
واقعي خود را از نظر سطح درآمد از اين صنعت پيدا کند.  

در کنار فعاليت هاي اقتصادي س��نتي، اردبيل از ديرباز 
همه س��اله پذيراي تعداد زي��ادي از مس��افران بومي و 
غيربومي بوده و فعاليت هاي گردش��گري در اين منطقه 
عمدتاً با اقامت هاي ييالقي يا آب درماني در فصل تابستان 
ش��کل مي گيرد. در س��ال هاي اخير به دليل دارا بودن 
توانمندي هاي بالقوه فراوان توجه دولتمردان و حتي خود 
مردم را به خود جلب کرده است.  حاال در منطقه اي که اين 

همه جاذبه اکوتوريستي، يادمان هاي تاريخي، فرهنگي و 
حتي بناهاي اصيل وجود دارد، نبايد ارزش هاي اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي حاصل از توسعه گردشگري را ناديده 

گرفت و آن را به حال خود رها کرد. 
   اردبيلهمهچيزدارد،توجهميخواهد

چند ماه پيش رئيس س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري کش��ور در س��فر به اردبيل با اشاره 
به ظرفيت هاي گردشگري اين اس��تان گفته بود که در 
اردبيل راه اندازي نمايشگاه دائمي صنايع دستي، اولين 
هتل اس��کول کش��ور و رونق بوم گردي م��ورد تأکيد و 
حمايت است.  علي اصغر مونسان اضافه کرد: در ارزيابي ها 
مشاهده مي ش��ود که س��رعين مي تواند به عنوان شهر 
گردشگر انتخاب شود و انتخاب اين شهر به  عنوان شهر 
گردشگر مي تواند اقتصاد شهر را فعال و به رونق اقتصادي 
آن کمک  کند.  البته در همان زمان استاندار اردبيل نيز به 
ظرفيت هاي بي نظير گردشگري در استان اردبيل اشاره 
کرد و خواس��تار توجه ويژه در تقويت زيرس��اخت هاي 
گردش��گري ش��د.  اکبر بهنام جو با بي��ان اينکه رويکرد 
مديران استاني به توسعه گردشگري مثبت است، اضافه 
کرد: تا چند ماه ديگر اردبيل به کارگاه بزرگ گردشگري 
تبديل مي شود و هم گردشگري تابستاني و هم زمستاني 
آن تقويت خواهد شد.  وي با اشاره به اينکه ظرفيت هاي 
بي نظير همچ��ون آبگرم معدني در اين اس��تان فرصتي 
جهت رونق گردشگري است، ادامه داد: توسعه گردشگري 
اردبيل بي وقفه دنبال خواهد شد.  نماينده مردم اردبيل، 
نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسالمي نيز رونق 
گردشگري اين استان را نيازمند تهيه طرح جامع دانست 
و خواس��تار اختصاص اعتباري به منظ��ور مطالعه اين 
طرح ش��د.  محمد فيضي توجه به احي��اي بازار تاريخي 
شهر اردبيل را ضروري دانس��ت و گفت: انتظار ما ايجاد 
مرکز پژوهش آب گرم معدني اس��ت.  نمايندگان مردم 
اردبيل، نير، نمين و سرعين نيز با بيان اينکه جاي جاي 
استان اردبيل داراي ظرفيت هاي فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي اس��ت که توجه به آنها مي تواند به توسعه 
استان کمک کند، گفت: مهم ترين انتظار براي اين توسعه، 
تهيه يک نقشه راه است.  رضا کريمي با اشاره به بررسي 
طرح هاي گردشگري استان اردبيل افزود: انتظار مي رود 
تفويض اختيار استان ها در بررسي طرح هاي گردشگري 
افزايش يافت��ه و همچنين يارانه مناس��ب به متقاضيان 
تسهيالت طرح هاي گردش��گري اعطا شود.  وي متذکر 
شد: 37 منطقه نمونه گردش��گري و 12 روستاي هدف 
گردشگري نيز در اس��تان وجود دارد که به ميزان کافي 

توسعه نداشته و الزم است زيرساخت ها بهبود يابد.

»مهر«چهارمحالوبختياري
باکمبود772کالسدرسآغازشد

گردشگرياردبيلهمهچيزدارد
جزنگاهويژهمسئوالن

سرعينميتواندبهعنوانشهرگردشگرانتخاب
شودوانتخاباينشهربهعنوانشهرگردشگر
ميتوانداقتصادشهررافعالوبهرونقاقتصادي
آنکمککند.تاچندماهديگراردبيلبهکارگاه
بزرگگردشگريتبديلميشودوهمگردشگري
تابستانيوهمزمستانيآنتقويتخواهدشد

تخريبوبازسازيمدارسفرسودهوخطرآفرين،
مقاومسازيمدارسغيراستانداردواستانداردسازي
سيستمهايگرمايشيوسرمايش�يدريکهزار
مدرس�هونب�وداعتب�ارالزمب�رايتعمي�رات
اساسي،حصارکش�يوتجهيزمدارسازموانعو
مشکالتادارهکلآموزشوپرورشاستاناست

و بختیاری چهارمحال 
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