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گزارش يك

چالوس ديگر حريم جنگل و دريا و ساحل ندارد

حوريه ملكي

در مراسمي با حضور وزير كار ،تعاون و رفاه اجتماعي از  32كارگر ،گروه
كار و مدير نمونه و تالشگر استان مركزي تجليل و قدرداني شد.

در اين مراسم علي ربيعي وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ضمن تقدير از
كارگران نمونه استان مركزي با اشاره به نامگذاري سال  93تحت عنوان
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و روحيه جهادي بيان داشت :رهبر
معظم انقالب به درستي با قرار دادن دو موضوع مهم اقتصاد و فرهنگ
در كنار يكديگر و با ترسيم خط مشي كلي براي مسئوالن نظام خواستار
توسعه اقتصادي كشور شدند .وي با بيان اينكه استان صنعتي مركزي
نقش بسزايي در توليد كش��ور دارد ،گفت :اين استان به لحاظ فعاليت
قشر عظيمي از كارگران و فعالين عرصه توليد در آن از جايگاه ويژهاي
در وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي قرار داش��ته و مسائل آن با دقت
بيشتر مورد پيگيري و ارزيابي قرار خواهد گرفت .وزير تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي با بيان اينكه با جديت تمام مسائل رفاهي درماني و اشتغال
مردم را در اولويت كاري خود قرار داده است ،افزود :بهرهمندي تمامي
اقشار جامعه از خدمات بيمهاي در قالب بيمه سالمت گام نخست دولت
در راستاي ارائه خدمات درماني و رفاهي به مردم ايران است و در اين
راستا بيش از  10ميليارد تومان در كشور سرمايهگذاري كرده است.
ساماندهي اقتصادي اولويت نخست
محمدحسين مقيمي استاندار استان مركزي نيز در اين مراسم گفت:
اين گروه اجتماعي كه كمترين منافع مالي را در كشور دنبال ميكنند
بيشترين منافع معنوي را در كشور موجب ميشوند.
مقيمي با اشاره به موقعيت صنعتي استان مركزي گفت :با توجه به اين
مهم بررسي وضعيت اش��تغال ،كار و نحوه فعاليت واحدهاي صنعتي
استان در دستور مديريت استان قرار گرفت كه خوشبختانه با همكاري
س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت و اداره كار گ��زارش مفصلي در اين
زمينه تهيه و تدوين شد .وي كمبود سرمايه در گردش و كافي نبودن
اعتبارات و منابع بانكي براي راهاندازي واحدهاي توليدي را از مهمترين
مشكالت پيش روي صنعت استان مركزي برشمرد و گفت :در تالشيم
با جذب سرمايهگذاران صنعتي زمينه پويايي بخش صنعت و توليد را در
استان مركزي فراهم كنيم .در ادامه شيخي مديركل تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي استان مركزي اظهار داشت :انتخاب كارگران نمونه بر اساس
شاخصهاي متعددي انجام شده كه داشتن اختراع ،ابتكار ،خالقيت و
نوآوري ،تالش در راستاي ارتقاي بهرهوري فردي و گروهي در كار ،توليد
و خدمات ،تالش در راستاي تجهيز و راهاندازي ماشينآالت و خطوط
آسيبديده و خدمات ،تالش در راستاي ارتقاي سطح دانش حرفهاي
و ...بخشي از اين شاخصهها به شمار ميرود .مديركل تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي استان مركزي از كاهش  23درصدي آمار حوادث ناشي از كار
در اس��تان خبر داد و گفت :آمار حوادث ناشي از كار در استان در سال
گذشته  390مورد بوده كه نسبت به سال  91كه حوادث ناشي از كار
 507مورد گزارش شده بود  23درصد كاهش داشته است.

1400مدرسه زنجان هوشمندسازي نشده
زنجان

خبرنگارجوان

فقط در  738آموزشگاه استان زنجان طرح
هوشمندسازي اجرا شد.

معاون پژوه��ش ،برنامهريزي و آموزش منابع
انس��اني آموزش و پرورش اس��تان زنجان با بيان اينكه از 2هزار و 138
آموزشگاه فقط در 738آموزشگاه تجهيزات هوشمندسازي استقرار پيدا
كرده است ،گفت :طرح هوشمندسازي در همه مدارس استان زنجان اجرا
نشد .سيفينيا با تأكيد براينكه مهمترين مشكل در هوشمندسازي توليد
محتواي الكترونيكي است ،افزود :از  8هزار و  278كالس درس فقط يك
هزار و  261كالس هوشمندسازي شده اس��ت .وي با اشاره به وضعيت
تراكم كالسه��اي درس نيز گف��ت :در مقاطع ابتدايي ش��اخص تراكم
كشور  21/6و عملكرد استان نيز  21/6درصد ميباشد .معاون پژوهش
برنامهريزي وآموزش منابع انس��اني آموزش و پرورش اس��تان زنجان،
شاخص تراكم كشور در مقطع راهنمايي و متوسطه اول را  21/8و عملكرد
اس��تان را  25/6درصد ذكر كرد و افزود :اين شاخص در متوسطه نظري
كشور و استان نيز  25/6درصد است .سيفينيا تراكم كشوري در مقطع
متوسط ه فني و حرفهاي را  20/8و در استان  19/9درصد عنوان كرد.

ساخت مخزن ذخيره آب در يزد

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان يزد از
يزد
عمليات ساخت مخزن  30هزار متر مكعبي
خبرنگارجوان
ذخيره آب شربيزدومخزن هزار مترمكعبي
بين راهي بهاباد در سال جاري خبر داد.

علي اسالمي با اشاره به احداث  30هزار متر مكعب مخزن ذخيره آب
شرب در سال گذشته در مناطق مختلف استان يزد گفت :اين مخازن با
توجه به نياز هر منطقه در شهرهاي اردكان ،بافق ،مهريز ،تفت و بهاباد
احداث شده است .وي اعتبار هزينه شده براي احداث اين ميزان مخزن
ذخيره آب را بالغ بر  50ميليارد ريال اعالم كرد و افزود :همه اين مخازن
به طور كامل ساخته شده و مورد بهرهبرداري قرار گرفته است.
همچنين مدير ام��ور آبفاي اردكان از واگذاري ي��ك هزار و  685فقره
انشعاب آب ،به مردم اين شهرستان خبر داد .رضا چهرهآزاد گفت :در
سال گذشته بيش از  50كيلومتر شبكه جمعآوري فاضالب در سطح
شهر اجرا و بيش از  10هزار متر اصالح و توسعه شبكه توزيع آب شرب و
بهداشت در شهرهاي اردكان و احمدآباد انجام شده است.
وي از خريد يك دستگاه آب ش��يرين كن با ظرفيت  150متر مكعب
در ش��بانهروز و همچنين بهرهبرداري از سه دستگاه آب شيرين كن با
مجموع ظرفيت  70متر مكعب در شبانهروز خبر داد.
چهرهآزاد بهرهبرداري از مخزن  10هزار متر مكعبي آب شرب ،تعويض
محل و حفر و تجهيز  5حلقه چاه آب شرب ،واگذاري يك هزار و 685
فقره انشعاب آب و انعقاد قرارداد احداث تصفيه خانه فاضالب شهري
را از ديگر فعاليتهاي صورت گرفته توسط امور آبفاي اردكان در سال
گذشته برشمرد.
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لكههاي سفيدآهني روي عقيق سبزمازني
در خصوص وضعيت فرهنگي ،قيمتها و اتفاقاتي كه در نمك آبرود رخ ميدهد
نظارت كافي وجود ندارد

شهر توريستي نمك آبرود را امروز ديگر
نه به عنوان ي�ك گردش�گاه طبيعي و
محلي براي جذب توريس�ت و مس�افر
كه به تلهاي براي پول گردش�گران بايد
در نظر گرفت .ش�هركي ك�ه كمكم با از
دست دادن زيباييهايش به منطقهاي
ش�لوغ و پر س�ر و صدا تبديل ميشود
كه همه چيز دارد ،اال آس�ايش و آرامش
و ح�س و حال ي�ك طبيع�ت دلانگيز

چالوس؛ شهري س�احلي در اس�تان مازندران و ش�مال ايران كه براي
بس�ياري از ايرانيان آشناس�ت .ش�هري كه تا همين  80 ،70سال اخير
روس�تايي كوچك و زيبا بود .در دهه اول قرن حاضر يعني حدود۱۳۱۰
و با پشتيباني دولت وقت ،روستاي چالوس آرام آرام به صورت شهري
س�ازمان يافته درآمد و به ش�هري زيبا با امكانات ف�راوان جهانگردي
تبديل ش�د .درباره چگونگي انتخاب نام چالوس ب�راي اين منطقه نيز
ميگويند چون اين شهر در جلگه مياني سواحل درياي خزر واقع شده

ميتوان گفت كه ديگر در چال��وس نه حريمي
براي جنگل مانده و نه براي دريا و ساحل آن .نه
اينكه اين موارد وجود نداشته باشند بلكه تكه تكه
شدهاند و هر قطعه براي خود صاحبي پيدا كرده.
در شهر توريستي چالوس ،دريا ديگر حريم ندارد
و خانهها و ويالها و هتلها و سازمانهاي دولتي
و خصوصي و دانشگاهها اين فرصت را يافتهاند تا
زمينها را طوري خريداري كنند كه س��احل و
دريا هم روي ملكشان باشد .در اين شهر مسافران
براي ديدن دريا بايد به دنبال كوچههاي باريكي
بگردند كه راه��ي به اين مناب��ع طبيعي و ملي!
داشته باش��د ،البته اگر آن هم با زنجير و طنابي
محصور نشده باشد و براي ديدن آنچه حق تك
تك ايرانيان است ،پولي طلب نشود!
كافي اس��ت بو س��يله تله كابين نمك آبرود به
باالترين نقطه چالوس برويد و از آنجا شهر را به
نظاره بنش��ينيد كه چطور هر كس سهمش را با
ديوار و پرچين و درخت از ديگ��ري جدا و براي
آنچه كه نامش «منابع ملي» اس��ت ،سند شش
دانگ منگولهدار كسب كرده.
ببخشيد! ساحل كجاست؟
سطح شهر چالوس مملو از تبليغات ريز و درشت
اس��ت .البته اكثر اين تبليغات خب��ر از تكه تكه
شدن اراضي و آمادگي آنها براي تبديل شدن به
آپارتمان و ويال ميدهند« .سرمايهگذاري براي
آينده ،آن هم با كمترين سرمايه!»
در كنار اي��ن تبليغات ك��ه شمش��ير را براي از
بين بردن مناب��ع طبيعي و ملي چال��وس ،از رو
بس��تهاند ،تبليغات ديگري نيز نظرها را به خود
جلب ميكند .تعداد زيادي بنر كه در ميان بلوار
كمربندي اين شهر نصب ش��دهاند ،مسافران را
براي پذيرايي از خودش��ان با «چ��اي و قليان»
 VIPدعوت ميكنند .اينجا عيش و نوش و سور
و ساتي برپاست.
فقط كافي است كمي تأمل كنيم و كالهمان را
قاضي كه چطور تاب ميآوريم اين همه تخريب
و ويرانگري طبيعت اي��ران را ببينيم و بيتفاوت
از كنارش بگذريم .س��اختن ويال و آپارتمان در
جنگلها و مناطق��ي كه جزو مناب��ع طبيعي و
ملي به شمار ميآيند ،آبادگري نيست كه عمق
ويرانگري است.
در اين ش��هر س��احلي! اگر با هر ضرب و زوري
به س��احل برسيد تازه اول دلمش��غوليهايتان
است .اكثر مناطق ساحلي چالوس كه مسافران
و گردش��گران اين فرص��ت را مييابند تا قدري
دريا و امواج خروشانش را به تماشا بنشينند در
انحصار دكه يا مغازههايي است كه به ارائه چاي
و قليان مشغولند .ش��ايد تا اينجاي كار خيلي به
دريا و امواجش ربطي نداش��ته باشد اما ماجرا از
جايي آزاردهنده ميش��ود كه اين دكهها با قرار
دادن يك بلندگوي بزرگ در محوطه س��احل و
پخش آهنگها و ترانههايي كه مانند پتك بر مغز
هر شنوندهاي مينش��ينند ،شرايطي را به وجود
ميآورند تا مسافران در يك محيط پر سر و صدا
هرگز صداي امواج را نش��نوند و به همان ديدن
دريا قناعت كنند!
ديگر چالوس سبز نيست
شهرك جديد نمك آبرود كه در  12كيلومتري
غرب چالوس واقع شده قسمتي از اراضي منطقه

است و بخش جلگهاي نيز نس�بت به ارتفاعات پستتر ديده ميشود،
به همين دليل آنرا «چالهاس�ت» يا «چالهاس» ميناميدند كه به مرور
زمان به چارلس و چالوس تغيير نام يافت .با اينكه چالوس داراي سابقه
تاريخي فراوان�ي بوده و به خاط�ر سرس�بزي و زيباييهايش به عقيق
هميشه سبز مشهور است ،اما اتفاقاتي كه هماكنون در اين شهر در حال
وقوع اس�ت ،اين نگراني را به وجود آورده كه در چند دهه آينده ديگر
رنگ سبزي در چالوس باقي نماند كه بتوان آن را به چيزي تشبيه كرد.

را با وسعت تقريبي  650هكتار دربرميگيرد .حد
ش��مالي اين اراضي را درياي خزر و حد جنوبي
آن را ارتفاعات مدوبن از ارتفاعات سلسله جبال
البرز تشكيل داده است .وجود پاركهاي جنگلي
بنفشه و شمشاد در قسمت شمالي اين مجموعه
با وس��عت تقريبي  200هكتار مناظر بديعي را
در اين قس��مت از اراض��ي به وج��ود آورده و در
جنوب اين اراضي نيز دامنه كوه مدوبن به صورت
جنگلي فشرده و با جاذبههاي بصري فوقالعاده
واقع شده اس��ت .اين ش��هرك داراي دو بخش
اصلي شهرسازي و امكانات گردشگري ميباشد
اما حاال  650هكت��ار از بهترين نقاط چالوس به
منطقهاي ب��راي حضور س��رمايهگذاران جهت
ساخت آپارتمان و ويال تاخت و تاز لجام گسيخته
قيمتهايي تبديل ش��ده كه پوست هر مسافر و
گردشگري را ميكنند.
در تبليغات اين ش��هرك آمده كه «خاطره شاد
گردشگري نمك آبرود هميش��ه با شماست» و
«شهرك توريستي و تفريحي نمك آبرود جلوهگاه
تحقق رؤياهاي گردشگري شما ميباشد».
در حاشيه جنوب شرقي ش��هرك ،مرتفعترين
تلهكابين كشور ،قرا ر دارد .اين تله كابين منحصر
به ف��رد در س��ال  1372با تالش كارشناس��ان
ايراني احداث و به بهرهبرداري رس��يد و قرار بود
بازديدكنندگان را در مدت  12دقيقه در ارتفاع
 970متري به قله كوهس��تان مدوبن با اشراف
بر منظره زيباي پانوراماي جنگل و درياي خزر
برس��اند .هر چند امروز اين تله كابين همچنان

تمام وظايفش را به خوبي انجام ميدهد اما ديگر
از آن مناظري كه طراحان ش��هرك براي لذت
بردن گردش��گران متصور بودند خبري نيست و
حتي س��احل دريا هم با آن عظمت و وسعتش
پشت ساختمانهاي سنگي و آهني گم شده.
نمك آبرود ،تله پول
ش��هر توريس��تي نمك آبرود را ام��روز ديگر نه
به عنوان يك گردش��گاه طبيعي و محلي براي
جذب توريست و مس��افر كه به تلهاي براي پول
گردشگران بايد در نظر گرفت .شهركي كه كمكم
با از دست دادن زيباييهايش به منطقهاي شلوغ
و پر سر و صدا تبديل ميشود كه همه چيز دارد،
اال آسايش و آرامش و حس و حال يك طبيعت
دلانگيز.
متأسفانه در اين منطقه نه تنها مسائل فرهنگي به
هيچ عنوان مراعات نميشود بلكه نظارت بر ديگر
امور نيز در حد صفر اس��ت .گويي مسئوالن اين
منطقه فقط معتقدند گردشگر بايد جيبهايش
را پر از پول كند و به نمك آبرود بيايد و خيالش
راحت باشد كه اينجا از هفت دولت آزاد است.
در ابتدا با پرداخت 5هزار تومان براي هر خودرو
ميتوان وارد محوطه «ش��هر توريس��تي نمك
آبرود» شد و حاال شما هستيد و يك شهر بيقانون
و پولهاي بيزبانتان.
قيمت يك بطري آب كوچك كه مبلغ400تومان
روي آن درج ش��ده ،در نمك آبرود هزار تومان و
نوشابههاي  1200توماني به قيمت  2000تومان
فروخته ميش��وند .البته اينه��ا ابتداييترين و

ارزانترين مايحتاج مسافرانند.
يكي از موارد ديگري ك��ه پاي ثابت اين طبيعت
محصور است ،قليانهاي ميوهاي است .ابزاري كه
به نام تفنن در كنار دود ماشينها و سيستمهاي
مكانيكي وسايل بازي شهرك و زغال كبابها ،به
عنوان باري اضافه بر دوش درختان اين منطقه
سنگيني كرده و مس��ئوليت ششهاي زمين را
براي پاكسازي هوا دو چندان كردهاند.
دلمشغوليهاي رهبري
بر اساس طرح جامع و تفضيلي ساخت شهرك
توريستي – تفريحي نمك آبرود ،مساحتي بالغ بر
 220هكتار جهت اقامت دائمي و فصلي جمعيتي
بالغ بر  100هزار نفر از ساكنين اختصاص داده
شده است و مشخصههاي معماري با انواع مختلف
طرحها جهت ويالها و ساختمانهاي دو طبقه
و بلند مرتبه پيشبيني ش��ده اس��ت .تبليغات
شهري و تشويق هموطنان براي خريد زمينها و
امالك نمك آبرود نيز گواهي بر اين ادعاست كه
طرحهاي زيادي در اين منطقه عملي خواهد شد.
پروژههايي كه نان و آبش در خشكاندن درختان و
تخريب طبيعت خوابيده.
حال با اين همه تغيير كاربري و چوب حراجزدن
به جنگلها و درختان و س��احل و ك��وه و دريا،
چنين به نظر ميرسد كه نسل امروز فكر ميكند
اين اجازه را دارد كه سرزمين ايران را تمام كند و
نسل بعد هم سهمي از آن ندارد.
طبق آماره��اي موجود فقط ح��دود  7درصد از
خاك ايران جزو مناطق حفاظت شده است كه با
اين ويرانگريها و عملياتهاي مجاز و غيرمجاز
معلوم نيست تا چند سال آينده چقدر از آن باقي
خواهد ماند.
وقتي از باالترين نقطه ارتفاعات البرز به چالوس
و دوردس��تهايش مينگريد ،ديگر از آن عقيق
سبز لكههايي بيش باقي نمانده و بهجايش آهن
و سنگ و سيمان است كه با معماريهاي زيبا و
فريبندهشان راه تنفس زمين را بستهاند.
كاش حداقل يك بار مرور ميكرديم فرمايشات
مقام معظم رهبري در مراس��م روز درختكاري
س��ال  92را .همين چند ماه پيش كه فرمودند:
از مسئوالن و آحاد مردم ميخواهم كه به مسئله
فضاي س��بز اهميت بدهند و نگذارند كه كشور
و زندگي م��ردم از اين نعمت ب��زرگ پروردگار
محروم شود.
ايشان همچنين خواستار اهتمام همگاني بيشتر
در خصوص پاس��داري از فضاي س��بز شدند و
گفتند :ش��عار «هر ايراني ،يك درخت» ش��عار
خوبي است و الزم اس��ت جلوي دستاندازيها
به فضاهاي سبز و تبديل اين منابع ارزشمند به
آهن و سيمان گرفته و با سوءاستفادهكنندگان
برخورد قانوني شود.
مقام معظم رهب��ري بارها و بارها از مس��ئوالن
محيط زيس��ت و منابع طبيعي خواس��تهاند كه
جلوي اين دخل و تصرفات در جنگلها و مراتع را
بگيرند و تأكيد كردهاند كه اين تخريبها ظلم به
كشور و مردم است.
تيغ انسان زير گردن طبيعت
با روش��ي كه هم اكنون در پيش گرفته شده و با
چراغ سبزي كه به سرمايهداران براي خريد كوه
و جنگل و دشت و دريا نشان داده ميشود ،چنين
به نظر ميرسد تا  50سال ديگر چيزي از منابع
طبيعي و ملي باقي نخواهد ماند.
آيندگان ب��ا ديدن س��رزمينهاي لخت و عريان
و س��يالبي و بياباني ،س��رزمين ب��دون جنگل و
مرتع و بدون حيات وح��ش ،بدون رودخانههاي
جاري و آبزيان و با مش��اهده كوههاي تراشيده و
نحيف و درياچههاي خشك و دشتهاي ويران و
سفرههاي خالي از آبهاي زيرزميني تازه ميفهمند
اجدادشان چه بر سر سرزميني كه روزي به تكهاي
از بهشت تشبيه ميشد ،آوردهاند.
در روزگاري ك��ه ما يا «زير كش��ت ميبريم» يا
«اس��تخراج ميكنيم» يا با «شهركس��ازي» و
«ويالس��ازي» تيغ خود را زير گ��ردن طبيعت
گذاشتهايم ،معلوم نيس��ت تاريخ از شيوه رفتار
مردم اين دوره چه چيز را ثبت و تحويل نسلهاي
بعد خواهد داد .راستي! مگر قرا ر است زندگي در
سرزمين ايران با نسل من و شما به اتمام برسد كه
همه جا را شخم ميزنيم و همه اراضي كشور را
تغيير كاربري ميدهيم؟!

انجام  1680طرح اقتصاد مقاومتي در ايالم

با برنامهريزيهاي صورت گرفته در س�ال جاري در مجموع 1680
طرح اقتصاد مقاومتي در ايالم محقق ميشود.

نصرتاهلل برزويي مسئول بسيج سازندگي سپاه اميرالمؤمنين (ع) استان
ايالم با عنوان كردن اين مطلب گف��ت :ارائه خدمات مطلوب به مردم از
وظايف اصلي دستگاهها و ادارات اس��ت كه سپاه پاسداران در اين راستا
پيشقدم است .مسئول بسيج سازندگي سپاه اميرالمؤمنين (ع) استان
ايالم ادامه داد :سپاه پاسداران در اين راستا يعني ارائه خدمات مطلوب و
درخورشأن مردم برنامههاي مختلفي را تدوين و طراحي در اقصي نقاط
استان ايالم اجرايي كردهاس��ت .وي با بيان اينكه عرصههاي فرهنگي،
اجتماعي و اقتصاد مقاومتي از جمله بخشهاي حضور يافته بسيج براي
ارائه خدمات به مردم استان ايالم است ،ادامه داد :مسئوليت اصلي سپاه
كمك به دولت در عرصههاي سازندگي است .اين فرمانده نظامي اضافه
كرد :تاكنون نيز به فضل الهي در اين راس��تا اقدامات مناس��بي صورت
پذيرفته و همه اقدامات مطلوب و درخورشأن بوده است .برزويي تصريح
كرد :توجه به اجراي طرحهاي بزرگ و كوچك در حوزه توليد و بنگاههاي
كوچك و زودبازده يكي از برنامههاي محقق شده بسيج سازندگي سپاه
اميرالمؤمنين(ع) استان ايالم بوده است .مسئول بسيج سازندگي سپاه
اميرالمؤمنين (ع) گفت :به عنوان مثال طي س��ال گذشته  110طرح
پرورش قارچ 11 ،طرح ماهي گرم آبي و سردآبي در استان ايالم اجرايي
شده است .وي ادامه داد :اجراي  17طرح زنبور عسل و ...از ديگر طرحهاي
اقتصاد مقاومتي بوده كه توسط بسيج سازندگي سپاه اميرالمؤمنين(ع)
استان ايالم در اقصي نقاط استان محقق شده است و براي سال 1393
برنامهها و طرحهاي مختلفي از سوي اين نهاد تدوين و طراحي شده كه به
مرور در طول سال محقق خواهد شد .برزويي تصريح كرد :اجراي يكهزار
و  680طرح در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتي از جمله برنامههاي بسيج
سازندگي سپاه اميرالمؤمنين(ع) استان ايالم در سال  1393است.

بحران فضاي آموزشي در بوشهر
بوشهر

خبرنگارجوان

مدير آموزش و پرورش شهرستان بوشهر
از بحران فضاي آموزشي در مناطق جنوبي
بوشهر خبر داد.

فرامرز سليميفرد گفت :فضاي آموزشي در شهرستان بوشهر با بحران
روبهرو اس��ت و حدود  20درصد از مدارس شهرستان بوشهر تخريبي
هستند .وي با اشاره به اينكه در مناطق جنوبي شهر بوشهر ،عاليشهر
و چغادك به دليل هجوم مهاجرين ،از لحاظ فضاي آموزش��ي بسيار با
مشكل روبهرو هستيم گفت :به همين دليل از احداث مدارس غيردولتي
در اين بخشها حمايت ميكنيم .مدير آموزش و پرورش شهرس��تان
بوشهر با اشاره به اينكه در حال حاضر  17آموزشگاه در شهر بوشهر در
حال ساخت است كه مراحل ساخت بين  30تا  80درصد رشد داشته
اس��ت ،گفت 45 :هزار دانشآموز در سطح شهرس��تان وجود دارد كه
 42هزار نفر در مدارس دولتي و مابقي در مدارس غيردولتي مش��غول
تحصيل هستند در صورتي كه  20درصد از مدارس ما فرسوده هستند.

تحول درايمنسازي محورهاي مازندران
مازندران

خبرنگارجوان

ب�ا بكارگي�ري ش�يوههاي جدي�د ايمني
ميتوانيم آمار تصادفات و تلفات ناشي از
آن را كاهش دهيم.

سيدعلي اسد مديركل راه و شهرسازي مازندران با عنوان كردن مطلب
فوق ،خواستار تالش و كار مضاعف براي تحقق اهداف عاليه اين اداره كل
شد و افزود :مهمترين عاملي كه ميتواند در تسريع و پيشرفت هر پروژهاي
مؤثر باشد نظارت دقيق و حضور فعال و مستمر بر سر آن پروژه است .اسد
به اقدامات گسترده در زمينه راهسازي در محورهاي استان اشاره كرد
و اظهار داشت :خوشبختانه در سال گذشته شاهد رشد قابل توجهي در
زمينه ارتقا و توسعه محورهاي ارتباطي اس��تان بوديم كه در اين ميان
توسعه و چهارخطه نمودن محور تاريخي و حساس هراز ازجمله اقدامات
مثبت اين اداره كل ميباشد .وي برنامهريزيهاي مدون براي ايمنسازي
محورهاي اصلي ،فرعي و روستايي را مورد اشاره قرار داد و ادامه داد :سال
جديد سال تحول در زمينه ايمنسازي محورهاي ارتباطي است و توسعه
زيرساختهاي مازندران به ويژه جادهها ،در دستور كار دولت قرار دارد.

هوشمندسازي  251كالس دماون د
دماوند

خبرنگارجوان

مدير آموزش و پرورش شهرستان دماوند
از هوشمندس�ازي  251كالس درس در
مدارس شهرستان دماوند خبر داد.

محمد مشهديعباسي با اشاره به سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
گفت :سه سال است كه طرح تحول بنيادين در حال اجراست و اين سند بار
سنگيني بر دوش فرهنگيان ميگذارد .مدير آموزش و پرورش شهرستان
دماوند تصريح كرد :س��ند تحول بنيادين مس��ائل مختلف سياس��ي،
اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و ...را مطرح ميكند و آموزش و پرورش به
تنهايي قادر به اجراي آن نيست و به همكاري همه نهادها و سازمانها نياز
دارد .مشهديعباسي با بيان اينكه مردم در راستاي پيشبرد سند تحول
بنيادين يكي از مس��ائل كار و فنآوري را اجرا كردند ،افزود :كالسهاي
آموزش رايانه براي دانشآموزان برگزار شده و مخاطبان در آن ،طي هفت
سال فارغالتحصيل و با اين مهارت آشنا ميشوند .وي به هوشمندسازي
 251كالس درس در مدارس شهرستان دماوند اشاره كرد و افزود :مردم
وقتي فهميدند كه چه بار سنگيني بر دوش آموزش و پرورش قرار گرفته
اس��ت؛ هزينههايي از دو تا پنج ميليون تومان را براي هوشمندس��ازي
كالسهاي درس را بر عهده گرفتند .مدير آموزش و پرورش شهرستان
دماوند ادامه داد :براي اينكه به اهداف بلند سند تحول بنيادين دست پيدا
كنيم ،بايد از وضع موجود به موعود برسيم و به عنوان يك فرد فرهنگي
وظيفه س��نگيني بر دوش داريم .مشهديعباسي با اشاره به نامگذاري
مقام معظم رهبري در هر سال اظهار داشت :معظمله با نامگذاري سالها
در راستاي چشمانداز  20ساله بار سنگيني را بر دوش همكاران فرهنگي
گذاشتند و اين اهداف با آموزش و پرورش محقق ميشود.

