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استفاده از كانكس 
به جاي كالس هاي 
اس�تاندارد، ضع�ف در سيس�تم سرمايش�ي و 
گرمايشي و از همه مهم تر كمبود كادر آموزشي در 
برخي از استان هاي محروم كشور ازجمله سيستان 
و بلوچس�تان، آذربايجان غربي، كرمان، بوشهر، 
كهگيلويه و بويراحمد ازجمله معضالتي است كه 
به شدت سيستم آموزشي در اين مناطق را تحت 
تأثير قرار داده است.  حاال اين كمبود ها و مشكالت 
موجب شده تا عضو كميسيون آموزش مجلس 
اعالم كند: »عدالت اجتماعي شكل نمي گيرد مگر 
عدالت آموزشي برقرار ش�ود.« اين اظهارات در 
حالي بيان مي شود كه قائم مقام مركز پژوهش هاي 
مجلس، يك�ي از مهم ترين داليل مش�كالت در 
آموزش پرورش خصوصاً در استان هاي محروم را 
خوب رايزني نك�ردن و چانه زني ب�راي افزايش 
بودج�ه مي داند ك�ه در كن�ار توزيع نامناس�ب 
اعتب�ارات سيس�تم آموزش�ي را به خصوص در 
مناط�ق مح�روم دچ�ار مش�كل كرده اس�ت. 

    
از آنجا كه طبق تعاريف، سيس��تم آموزش��ي بايد 
از اس��تانداردهاي الزم برخوردار باش��د ت��ا بتواند 
دانش آموزان مستعد را به خوبي تربيت كند و آموزش 
دهد لذا وجود هرگونه مشكل يا كمبود مي تواند اين 
چرخه را با مشكل مواجه كند.  فرسودگي مدارس، 
استفاده از كانكس به جاي كالس هاي استاندارد، 
ضعف در سيستم سرمايشي و گرمايشي و از همه 
مهم تركمبود كادر آموزش��ي ازجمله معضالت و 
كمبودهايي به شمار مي رود كه هرساله مسئوالن 
آم��وزش و پ��رورش در اس��تان هاي سيس��تان و 
بلوچستان وآذربايجان غربي آن را گوشزد مي كنند. 

   سيستان و بلوچستان رتبه آخر 
كمبود ۱۱ هزار كالس درس و بي��ش از ۱۲ هزار 
معلم در سيستان و بلوچستان ازجمله مشكالتي 
است كه سبب شده تا اين اس��تان در ميان ساير 
مناطق كشور صاحب آخرين رتبه از لحاظ امكانات 
آموزشي باش��د.  اين در حالي است كه از ۱۸ هزار 
و ۹۳۴ كالس درسي كه در سيستان و بلوچستان 
وجود دارد ۶ هزار و ۱۸۱ مورد از آنها تخريبي است 
و نيازمند تخريب كامل و بازسازي و ۴ هزار و ۳۵۸ 
مورد آن نيز نيازمند مقاوم س��ازي اس��ت.  رئيس 
آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان با 
تأييد اين كمبودها مي گويد: »ميانگين نرم كشوري 
به ازاي هر ۱۲ دانش آموز يك معلم است و اين در 
حالي است كه بدترين وضعيت را استان سيستان و 
بلوچستان دارد چراكه در اين استان به ازاي هر ۱۸ 

دانش آموز يك معلم وجود دارد.« عليرضا نخعي با 
اشاره به اينكه در شش سال اخير افزون بر ۱۳ هزار 
نفر جذب آموزش  و پرورش سيستان و بلوچستان 
شده اند، مي افزايد: »با اين وجود همچنان بالغ  بر ۱۲ 

هزار و ۶۰۰ نفر كمبود معلم وجود دارد.«
   آذربايجان غربي رتبه بعدي 

پس از سيستان و بلوچستان نوبت به آذربايجان 
غربي مي رس��د، به ط��وري به گفته مس��ئوالن 
آموزش و پرورش اين استان براي سال تحصيلي 
جديد با كمبود بيش از ۳ هزار معلم مواجه است. 
اين درحالي اس��ت ك��ه ۳۵ درصد مدارس اس��تان 
آذربايجان غربي تخريبي اس��ت.  مدير كل آموزش 
و پرورش آذربايج��ان غربي با تأيي��د اين كمبودها 
مي گويد: »براس��اس تحقيقاتي كه انجام گرفته سه 
استان سيس��تان و بلوجس��تان، آذربايجان غربي و 

هرمزگان در زمينه فضاهاي آموزشي، نيروي انساني، 
تجهيزات و افراد بازمانده از تحصيل جزو سه استان 
آخر كشور هستند.« فريدون سيدمصطفوي مي افزايد: 
»در چهار سال گذشته ۹ هزار كالس درس استان از 
سيستم گرمايش��ي و سرمايشي س��نتي استفاده 

مي كردند كه هم اكنون به ۳ هزار رسيده است.«
   عدالت آموزشي شرط عدالت اجتماعی 
همانطور كه گفته شد برخي از كمبودها و مشكالت 
در سيس��تم آموزش و پرورش استان هاي كشور 
سبب شده تا اين مدارس با مشكالت بسياري مواجه 
باشند.  عضو كميس��يون آموزش مجلس با تأييد 
اين موضوع مي گويد: »به عنوان نمونه سيستان و 
بلوچستان بسيار به لحاظ شاخص هاي آموزشي 
عقب افتاده است و فاصله معناداري با ديگر استان ها 
دارد.« محمدباس��ط درازهي با بيان اينكه عدالت 
اجتماعي ش��كل نمي گيرد مگر عدالت آموزشي 
برقرار شود، مي افزايد: »به عنوان مثال سيستان و 
بلوچستان ۱۰۳ هزار و ۵۵۶ بازمانده از تحصيل دارد 
كه ۲۷ هزار و ۱۲۹ نفر در مقطع ابتدايي هستند.« 
يكي از ايراداتي كه برخي از كارشناسان به آموزش 
و پرورش مي گيرند نداشتن قدرت چانه زني براي 
دريافت بودجه و توزيع نامناسب آن در ميان مدارس 
استان هاي كشور است.  قائم مقام مركز پژوهش هاي 
مجلس با تأيي��د اين موضوع مي گوي��د: »۲۲ نوع 
مدرس��ه داريم كه مبناي ش��كل گيري آنها هفت 
مرجع مجلس، ش��وراي عالي اداري، شوراي عالي 
فناوري، شوراي عالي انقالب فرهنگي، شوراي عالي 
آموزش و پرورش، شخصيت حقوقي وزير آموزش 
و پرورش و وزارتخانه و مجل��س بوده اند.« ايروان 
مسعودي اصل مي افزايد: »اين جداسازي ها باعث 
بي عدالتي شده و نظام طبقاتي را به وجود مي آورند 

كه جاي دارد در اين خصوص فكري شود.«

البس��تر كه به عنوان يكي از وعده ه��اي غذايي 
لوكس و گران قيمت در رستوران هاي الكچري 
كش��ورهاي اروپايي و امريكايي س��رو مي شود، 
يكي از مراكز توليدش در همين ايران و درياچه 
پشت سد ارس در منطقه آذربايجان غربي است. 
محصولي كه به دليل ايراد داشتن مصرف آن در 
ايران از نظر مراجع تقليد، طرفداري در ايران ندارد 
و مي توان تمام و كمال آن را صادر كرد. با اين حال 
نبود زيرساخت هاي صادراتي، نبود سياستي براي 
افزايش توليد و سرمايه گذاري، عدم احداث مراكز 
فرآوري و وجود مسير پر فراز و نشيب پيش پاي 
صيادان همگي دست به دست هم داده است تا اين 
فرصت طاليي براي ارزآوري ايران ناديده گرفته 
ش��ود. از همين رو بازاري كه مي تواند در دست 
تجار ايراني باشد را كشورهايي همچون تركيه با 
افزايش توليد و عرضه روز افزونشان گرفته اند. در 

حال حاضر به گفته كارشناس��ان ساالنه بيش از 
۶۰ تن شاه ميگو دراز آب شيرين از درياچه پشت 
س��د ارس در منطقه آذربايجان غربي برداش��ت 
مي شود كه هر كيلوي آن بين ۱۵ تا ۲۰ دالر براي 
ايران ارزآوري دارد. اين نيز در حالي است كه هم 
مي توان توليد را توسعه داد و هم مي توان با احداث 
مراكز فرآوري بر ارزش افزوده محصول افزود. با 
اين حال تمام اين ظرفيت هاي خدادادي ناديده 

گرفته مي شوند. 
   شاه ميگوي ايراني رو به زوال

بر اس��اس آمار موجود ميزان توليد البس��تر در 
ايران در دهه ۶۰ شمسي در اوج برداشت حدود 
۲۷۰ تن به ثبت رسيده كه اكنون با كاهش توليد 
مواجه شده و به تنها۶۰ تن برداشت در سال تنزل 
يافته اس��ت. اين آبزي كه در شرايط آب و هوايي 
خاصي زيست مي كند، س��ه سال طول مي كشد 

تا به وزن صادراتي و ۵۰ گرم برس��د. بنابر اين به 
گفته مدير شيالت و آبزيان آذربايجان غربي صيد 
غيرمجاز تهديدي جدي براي ذخاير شاه ميگوي 
دراز آب شيرين به حساب مي آيد. معصوم فصيح 
در اين باره بيان مي كند: »ترويج صيد مسئوالنه 
مهم ترين راهكار براي تقويت ذخاير و اش��تغال 
پايدار اين بخش در منطقه مرزي پلدشت به شمار 
مي آيد.« عالوه بر اين صيد بي رويه و بي حس��اب 
و كتاب به گفت��ه كارشناس��ان مي تواند موجب 
برهم خوردن اكوسيستم و شرايط زيستي آبزيان 
منطقه هم ش��ود. همچنين اين مسئول با انتقاد 
از نبود دان��ش فني كافي در تولي��د آبزيان ادامه 
مي دهد: »با توجه به نقش تكنولوژي هاي جديد 
در توليد آبزيان، پرورش در مناب��ع بكر نيازمند 
دانش فني و بيوتكنيك اس��ت كه فع��اًل ما از آن 
محروم هستيم.« البته به گفته فصيح هم اكنون 

گروه شيالت در دانش��گاه اروميه و پيام نور فعال 
بوده و با دانش��گاه اروميه در پژوهش��كده آبزي 
پروري كارهاي مطلوبي انجام داده اس��ت. با اين 
حال اين مطالعات كافي نبوده و براي توسعه توليد 
شاه ميگوي نياز به بررسي بيشتر است. همچنين 
با توجه به ظرفيت اين آب��زي براي صادرات، نياز 
است زيرساخت هاي س��رمايه گذاري براي ورود 
صاحبان سرمايه نيز ايجاد شود. در حال حاضر اين 
ظرفيت در تمام بخش ه��ا با موجي از بي توجهي 
مواجه شده اس��ت. از همين رو البستر ايران كه 
مي تواند اقتصاد مقاومت��ي را فراهم كند منزوي 

شده و با كاهش توليد روبه رو است. 
   مسير باز و هموار صادرات شاه ميگو

طي س��ال هاي اخير به دليل نبود ب��ازار و درآمد 
كم صيادان ش��اه ميگو با كاهش ميزان برداشت 
و صادرات مواجه بوده اس��ت. همچنين به دليل 
باال بودن قيمت تمام شده به همراه عوارض زياد 
حمل و نقل برخي از صادركنندگان نمي توانستند 
به موقع ش��اه ميگوهاي صيد شده را به بازارهاي 
اروپايي صادر كنند. همين امر منجر به برگش��ت 
خوردن شاه ميگوي هاي صادراتي شده و روز به 
روز از انگيزه صيادان براي صيد اين آبزيان كاسته 
اس��ت. از طرفي هم فعاليت بي رويه كشتي هاي 
صيادان منجر به خط��ر افتادن حيات اين آبزيان 
شده است. علي نكوئي فر، رئيس مركز تحقيقات 
شيالت و آبزيان كشور ضمن تأييد مطالب فوق در 
رابطه با صادرات ش��اه ميگو مي گويد: »صادرات 
ش��اه ميگو يك پروس��ه تخصصي است كه پس 
از دس��ته بندي و فرآوري بايد از نظر بهداش��تي 
با قوانين صادرات اروپا مطابقت داش��ته باشد.« 
كارشناس حوزه شيالت و آبزيان آذربايجان غربي 
نيز با تأييد مطالب فوق بيان مي كند: »در حالي 
كه شاه ميگوي دراز آب شيرين پشت درياچه سد 
ارس مشتري هاي خاص خود را در دنيا داراست، 
اما كمبود تكنولوژي و مراكز فرآوري از چالش هاي 
پيش رو در توليد مداوم و نامحدود اين محصول 
محسوب مي شود.« بنابر اين ايرج سليمي با اشاره 
به اينكه در بازارهاي اروپايي از جمله روس��يه و 
ارمنستان تقاضاي بس��ياري براي اين محصول 
است، مي افزايد: »برداشت بي رويه و بدون مطالعه، 
شيوه هاي غلط صيد و صيادي و صيد غيرمجاز از 
علل كاهش ذخاير است.« بنابر اين الزم است تا 
دير نشده و اين فرصت طاليي براي توسعه توليد 
و صادرات شاه ميگوي ايراني از دست نرفته است، 
مسئوالن ورود كنند و با جذب سرمايه گذاران بازار 

فروش البستر را رونق دهند. 

  آذربايجان غربي: مديركل كميته امداد آذربايجان غربي گفت: امسال 
۱۳۱۱ واحد مسكوني روستايي مددجويي در آذربايجان غربي احداث و 
خريداري مي شود كه سرجمع اعتبارات در نظر گرفته شده بيش از ۵۰ 
ميليارد تومان برآورد شده است. عزيز سهندي با بيان اينكه ۶۷ هزار خانواده 
تحت پوشش كميته امداد هستند، افزود: از اين تعداد مددجو ۴۶۰۰ نفر 
نيازمند مسكن شناسايي شده كه ۲۸۰۰ مورد شهري و ۱۸۰۰ مورد در 

روستاهاي استان نياز است. 
  لرستان: مديركل بنياد مسكن لرستان از شناسايي ۱۵۱۵ روستا 
به عنوان روستاهاي هدف گردش��گري خبر داد. مسعود رضايي افزود: 
گردشگري روس��تايي، يكي از مفاهيم و اشكال توسعه پايدار روستايي 
اس��ت كه در آن از منابع موجود در مناطق روستايي استفاده مي شود. 
از اين رو شناسايي و مستندنگاري ظرفيت هاي ناشناخته گردشگري 
در س��ه حوزه جاذبه هاي تاريخي، فرهنگي و آئيني، ميراث ناملموس 
و طبيعي مانند تاالب ها، آبشار، چش��مه ها و دره هاي روستاهاي هدف 

گردشگري در استان در دستور كار قرار دارد. 
  اصفهان: مدير جهاد كشاورزي خوروبيابانك از برداشت ۲۴۰۰ تن 
ان��ار از ۱۶۰ هكتار باغ هاي شهرس��تان خوروبيابانك خبر داد. حكمت 
موسوي با اشاره به اينكه سطح زير كش��ت انار در اين شهرستان۱۸۰ 
هكتار و بيش از ۹۰ درصد آن بارور است،  گفت: متوسط عملكرد توليد 
انار در هر هكتار ۱۵ تن است. كار برداشت انار در خوروبيابانك از نيمه 
دوم شهريور آغاز و تاپايان مهر ادامه دارد. اين شهرستان ۱۸۰ هكتار باغ 

انار دارد كه ۱۶۰ هكتار آن مثمر و ۲۰ هكتار آن نهال است. 
  هرمزگان: وزير جهادكشاورزي از استان هرمزگان به عنوان پيشرو در 
آبخيزداري كشور نام برد. محمود حجتي گفت: طبق ارزيابي بعمل آمده 
بر اساس معيارهاي فاز اول فرآيندهاي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري 
از محل صندوق توسعه ملي، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان 
هرمزگان با امتياز ۹۷ از ۱۰۰ امتياز رتبه اول كشور را كسب كرده است. 
بنابر اين انتظار است با توجه به شرايط اقليمي و جغرافيايي كشور، ساير 

استان ها نيز مشاركت خوبي در اين زمينه داشته باشند.

درياچه نمك قم هنوز اميد به احيا دارد
واي به روزي كه بخشكد نمك!

با اينكه چند وقتي اس�ت اخبار گوناگوني از دريارچه نمك قم به گوش 
مي رسد و حتي عنوان شده كه حال و روز اين درياچه نمك از درياچه اروميه 
هم بدتر است اما  معاون فني اداره حفاظت از محيط زيست اعالم كرده 
درياچه نمك قم به طور كامل خشك نشده، هر چند اگر اين درياچه خشك 
شود، يك بحران زيست محيطي در بخش مركزي ايران ايجاد مي شود. 

    
اوايل سال گذشته بود كه نايب رئيس فراكسيون محيط زيست و توسعه 
پايدار مجلس با بيان اينكه احتمال بارش باران هاي نمكي به دليل خشكي 
درياچه نمك قم وجود دارد، گفت: »بايد سازمان محيط زيست وارد عمل 
شده و مانع از بحراني ش��دن درياچه نمك قم شود.« جبار كوچكي نژاد 
ضمن هشدار نس��بت به وضعيت درياچه نمك قم، افزود: »به علت عدم 
مديريت جامع در حوزه آبي كشور خطرات جدي كشور را تهديد مي كند 
از جمله برداشت هاي بي رويه آب غير اصولي از درياچه اروميه، باعث شد 
زنگ خطر اين درياچه به صدا در آيد اين در حالي است كه وضعيت درياچه 
نمك قم نيز حاكي از بحراني بودن آن است.« به طور كلي درياچه هايي كه 
داراي نمك هستند اگر خشك شوند، نمك موجود در آنها مانند ريزگردها 
در هوا معلق خواهد شد و محيط كل اس��تان و استان هاي همجوار را به 
خطر مي اندازد و احتمال بارش باران هاي شور را دو چندان مي كند.  در 
اين ش��رايط و در صورت بارش باران هاي ش��ور و نمكي، كل زمين هاي 
استان هاي درگير تبديل به شوره زار مي شود. با اين تفاسير اگر درياچه قم 
نتواند اكوسيستم و آب مورد نياز خود را تأمين كند خطر زيست محيطي 
زيادي براي استان هاي همجوار و به خصوص پايتخت به وجود مي آورد.  در 
همين رابطه نايب رئيس فراكسيون محيط زيست و توسعه پايدار مجلس 
شوراي اسالمي تأكيد كرده بود كه سازمان محيط زيست كه اصلي ترين 
كار آن حفاظت از اكوسيستم هاي درياچه ها است بايد وارد عمل شده و 

مانع از بحراني شدن درياچه نمك قم شود. 
    گلخانه گسترده بياباني

بعد از اين صحبت ها معاون فني اداره حفاظت از محيط زيس��ت با بيان 
اينكه موضوع درياچه نمك يك مبحث گسترده و پيچيده است، گفت: 
»درياچه نمك يك درياچه معمولي نيست و اين درياچه داراي يك اكو 
سيستم فرامنطقه اي است. متأسفانه با وجود اهميت اين درياچه، ولي هيچ 
راه دسترسي از استان قم به آن وجود ندارد و اصاًل براي مردم قم شناخته 
شده نيست.« سيداحمد شفيعي با اشاره به اينكه درياچه نمك قم به طور 
كامل خشك نشده، افزود: »درياچه نمك هنوز به طور كامل خشك نشده 
است و اكنون نيز اگر چند سانت، نمك هاي سطح درياچه كنار زده شود، 
به آب مي رسيم ولي اگر اين درياچه كاماًل خشك شود و به مرگ نهايي 
برسد، اين منطقه به يك كانون ۲۰۰ هزار هكتاري توليد ريزگردهاي نمكي 
تبديل مي شود كه اين موضوع براي استان قم، تهران و استان هاي مركزي 
كشور يك تهديد زيست محيطي بزرگ اس��ت.« اين مسئول گفت: »در 
حال حاضر درياچه نمك تنها از سفره هاي آبي تغذيه مي شود و اگر معدون 
كاوي و استخراج منابع در اين درياچه به صورتي انجام شود كه تبخير آب را 
به دنبال داشته باشد، پس از مدتي، سفره هاي آبي نيز خشك  مي شود و به 
مرگ نهايي مي رسد.« وي افزود: »يكي از طرح ها اجراي »تراريوم گلخانه 
گسترده بياباني« بود كه اين طرح  يك شيوه  درماني براي مناطق خشك 
شده درياچه است، اين طرح به تأييد فني اداره كل محيط زيست و ستاد 
بحران استان قم رسيد و در مرحله تأمين اعتبار براي اجراي پايلوت قرار 
دارد.« عكس هاي هوايي ۴۰سال اخير درياچه نمك، روند تغييرات آن را 
نشان مي دهد، در اين عكس ها مشخص است كه يك سوم شمالي درياچه 
هميشه داراي منابع آبي بوده است و پرندگان مهاجر نيز در آن منطقه وجود 

داشته است ولي حاال آن منابع آبي محدود نيز از بين رفته است.

ايده هاي نوين با رويكرد اشتغال  وكارآفريني 
در اردبيل حمايت مي شوند  

ايده ه�اي نوي�ن در زمين�ه توس�عه     اردبيل
كس�ب وكار ب�ا رويك�رد اش�تغال و 

كارآفريني در اين استان اردبيل حمايت مي شوند. 
عبدالقيوم قلي پ��وري رئيس پارك علم و فناوري اس��تان اردبيل با اعالم 
اين خبر گفت: در اين راستا با برگزاري رويداد شتاب به دنبال شناسايي 
و شكوفايي ايده هاي نوين و ايده پردازان جوان در زمينه هاي كسب و كار 
خرد، نوپا و خانگي هستيم.  وي با بيان اينكه شكوفايي و توسعه اين ايده ها 
به اشتغالزايي و كارآفريني در جامعه منتج خواهد شد، تصريح كرد: در حال 
حاضر با برگزاري رويدادهاي شتاب با مشاركت نهادهاي مختلف، از ايده هاي 
برگزيده در زمينه هاي كسب وكار حمايت هاي ويژه عملي صورت مي گيرد.  
رئيس پارك علم و فناوري اس��تان با اش��اره به برگزاري سومين رويداد 
شتاب اردبيل با محوريت كميته امداد امام خميني )ه( در اردبيل متذكر 
شد: اين رويداد به منظور توسعه كس��ب و كارهاي خرد و نوپا و راه اندازي 
و توانمند سازي كس��ب و كار هاي خانگي با رويكرد اشتغال و كارآفريني 
برگزار شد.  وي به حضور بيش از ۱۲۰ ايده پرداز و ۴۵ ايده در اين رويداد 
اشاره كرده و يادآور شد: در نهايت پنج ايده برگزيده جهت برخورداري از ۵۰ 
ميليون ريال خدمات شتابدهي و تسهيل گري بالعوض در زنجيره خدمات 
توانمندسازي و پشتيباني پارك علم و فناوري و كميته امداد امام انتخاب 
و حمايت شد.  قلي پوري شناسايي و توانمندس��ازي ايده هاي برگزيده را 
مهم ترين هدف و اولويت برگزاري سومين رويداد شتاب اردبيل عنوان كرد 
و بيان داشت: اين رويداد طي دو روز در پارك علم و فناوري اردبيل برگزار و 

هر يك از ايده پردازان به مدت يك دقيقه ايده هاي خود را ارائه دادند. 

 ۳ طرح ورزشي و تفريحي در شاهرود 
اجرا مي شود

نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس     سمنان
از اجراي سه طرح ورزشي و تفريحي در 
شاهرود خبر داد و گفت: اين طرح ها شامل استاديوم ۱۵هزار نفري، 
چمن مصنوعي ش�هيد اكب�ري و پارك بانوان ش�اهرود مي ش�ود. 
سيدحسن حسيني شاهرودي اين سه طرح باهدف ترويج فرهنگ ورزش 
عمومي، نشاط اجتماعي، تندرستي و تفريحي اجرا مي شود، تأكيد كرد: 
اين پروژه ها با پيگيري هاي صورت گرفته از سوي مسئوالن شهرستاني، 
استاني و كشوري به حمداهلل به  زودي اجرا مي شوند تا شاهد رشد خوبي 
در زمينه زيرساخت هاي ورزشي شهرستان باشيم.  وي بابيان اينكه وزير 
ورزش و جوانان به قول خود در زمينه استاديوم شاهرود عمل كرد و در 
هفته گذشته شاهد تخصيص مبالغ و تعيين پيمانكار براي تكميل اين 
ورزشگاه بوديم، گفت: با تخصيص اعتبار ۱۰ ميليارد توماني براي اين 
طرح، شاهد تكميل فاز نخست ورزش��گاه ۵ هزار نفري شامل رختكن، 
زمين چمن و. . . تا پايان س��ال جاري خواهيم بود.  حسيني شاهرودي 
بيان كرد: كلنگ فاز دوم استاديوم ۱۵ هزار نفري شاهرود نيز در انتهاي 
سال جاري بر زمين مي خورد و اميدواريم تا پايان سال۹۸ شاهد تكميل 

هر دو فاز اين استاديوم بزرگ باشيم.

 جنگل هاي آستارا براي حفاظت 
كمبود نيرو و امكانات دارند 

سرپرست اداره منابع طبيعي و آبخيزداري    گيالن
آستارا با اش�اره به نبود نيرو و امكانات 
كافي براي حفاظت و صيانت از جنگل ها در اين شهرستان، گفت: با 
وج�ود كوهس�تاني ب�ودن منطقه اي�ن نيروه�ا جوابگو نيس�ت. 
نسرين غزنوي با بيان اينكه تعداد كم نيروها حفاظت از عرصه هاي منابع 
طبيعي شهرستان آستارا را با چالش مواجه كرده است، اظهار كرد: به رغم 
اين كمبود نيرو همه پرسنل با تمام توان در راستاي صيانت از جنگل ها 
در حال فعاليت هس��تند.  وي افزود: يگان حفاظت اداره منابع طبيعي و 
آبخيزداري آستارا با دو واحد س��رجنگلباني بهارستان و لوندويل، چهار 
پاسگاه حفاظت و ۳۰ نيروي انساني فعاليت خود را با تمام سختي ها انجام 
مي دهند.  سرپرست اداره منابع طبيعي آستارا با اشاره به اجراي سه طرح 
آبخيزداري در منطقه حيران و بخش لوندويل اين شهرستان در سال جاري 
با هدف حفاظت از آب، خاك و پوش��ش گياهي اراضي ملي، گفت: براي 
اجراي طرح هاي آبخيزداري منطقه با ۸۰۰ متر مكعب ديواره چيني، بيش 
از ۳ ميليارد ريال هزينه شده است.  وي خاطرنشان كرد: امسال در قالب 
طرح تنفس جنگل در بخش لوندويل آس��تارا، ۳۰ هكتار نهالكاري و در 
سطح ۳۵ هكتار به بذرپاشي گونه هاي جنگلي اقدام شده است.  غزنوي در 
ادامه تصريح كرد: بر اساس استاندارد بايد براي هر يك هزار هكتار جنگل، 
يك جنگلبان فعاليت كند اما به طور معمول در جنگل هاي شمال، براي 

هر ۷ هزار هكتار، يك جنگلبان فعاليت مي كند.

محمدرضا هاديلو

برخي داروهاي بيماران خاص در چهارمحال و بختياري كمياب شد
نايب رئيس انجمن بيماران خاص چهارمحال و بختياري گفت:      چهارمحال و بختياري
اكنون برخي داروها همانند داروهاي شيمي درماني و ام اس در 

استان كمياب و ناياب شده است. 
معصومه معمارزاده اظهار كرد: برخي از اين داروها در داروخانه ها موجود اس��ت اما متأسفانه توزيع 
نمي ش��ود.   وي افزود: اين داروخانه ها داروها را تنه��ا به افرادي كه مي شناس��ند تحويل مي دهند.  
معمارزاده با اشاره به افزايش قيمت داروها با اعمال تحريم ها، گفت: برخي داروها افزايش قيمت سه تا 
چهار برابري داشته اند به طوري كه يكي از داروهاي ۳۰۰ هزار توماني بيماران ام اس اكنون ناياب شده 
و در صورت يافتن با چندين برابر قيمت )با دز كمتر( خريداري مي شود.  وي خاطرنشان كرد: در حال 

حاضر قيمت داروهاي بيماري هاي خاص حدود ۵۰ درصد افزايش يافته است. 

اجراي طرح »ايران مهارت« در هنرستان هاي البرز 
مديركل آموزش وپرورش استان البرز از اجراي طرح »ايران مهارت«      البرز
داد.  خب�ر  اس�تان  آموزش وپ�رورش  هنرس�تان هاي  در 
خسرو س��اكي گفت: در اين طرح كه با همكاري وزارت آموزش وپرورش، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و س��ازمان فني و حرفه اي پايه ريزي شده اس��ت، دانش آموزان با انواع مهارت ها آش��نا مي شوند.  مديركل 
آموزش وپرورش استان البرز افزود: در كنار اين طرح هاي آموزشي، برنامه هاي تفريحي از جمله برگزاري اردوهاي 
يك روزه را براي گذران اوقات فراغت دانش آموزان پايه ريزي كرده ايم كه در اين اردوها كارگاه هاي مهارتي و 
امداد و نجات نيز گنجانده  شده است.  ساكي گفت: در كنار اين فعاليت ها دانش آموزان البرز در مسابقات مختلف 
قرآني، فرهنگي، هنري و ورزشي شركت كرده اند كه كسب مقام اول مسابقات قرآني در رشته هاي حفظ كل 

قرآن كريم، ۲۰ جزء و ۵ جزء در دو بخش دختران و پسران از افتخار آفريني هاي آنها براي استان است. 
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 شاه ميگوي ارس به جاي صادرات
روي ميز بي توجهي ها كباب مي شود

در حالي آذربايجان غربي به عنوان قطب توليد البستر شناخته مي شود كه نه صادرات آنچناني دارد و نه سرمايه گذاری براي توليد صنعتي آن

رفع معضالت آموزش و پرورش استان هاي محروم در گرو تحقق عدالت آموزشي

تصويب ۳40طرح اشتغال فراگير و پايدار 
روستايي در خمين   

   مركزي 340 طرح اش�تغال فراگي�ر و پايدار 
روس�تايي با رقم تسهيالت مورد نياز 
600 ميلي�ارد ري�ال در شهرس�تان خمين مصوب ش�ده اس�ت. 
احمد طهراني فرماندار شهرستان خمين با اعالم اين خبر و با اشاره به اينكه 
عملكرد مسئوالن بايد در راستاي تحقق مطالبات مردمي قرار گيرد، گفت: 
مسئوالن بايد همواره در راستاي رفع مشكالت مردم قدم بردارند و در اين 
زمينه تالش مضاعف را مد نظر قرار دهند.  وي ادامه داد: رفع موانع توليد و 
حمايت از سرمايه گذاران در بخش هاي صنعتي و توليدي در دستور كار قرار 
دارد و نياز است شركت هاي زيرساخت و دستگاه هاي خدمات رسان در اين 
راستا همكاري و هماهنگي الزم را داشته باشند.  فرماندار شهرستان خمين 
با اشاره به پرداخت تسهيالت اشتغال در شهرستان خمين، تصريح كرد: در 
كارگروه اشتغال شهرستاني، ۳۴۰ طرح اشتغال فراگير و پايدار روستايي با 
رقم ۶۰۰ ميليارد ريال مصوب شده است و نياز است در پرداخت تسهيالت، 
بانك هاي عامل مساعدت الزم را مد نظر قرار دهند.  طهراني افزود: در راستاي 
حمايت از مشاغل خرد و خانگي و بازاريابي محصوالت صنايع دستي، نياز 
است با اتخاذ تدابير مناسب، دولت و مجلس از ورود كاالهايي كه توان توليد 
آن در داخل وجود دارد، جلوگيري شود.  فرماندار شهرستان خمين با بيان 
اينكه در پنج ماهه نخست سال جاري ۴۷درصد اعتبارات شهرستان خمين 
تخصيص يافته است، خاطر نشان كرد: باز هم مي طلبد دستگاه هاي اجرايي 

شهرستان تالش خود را براي جذب اعتبارات تا پايان سال به كار گيرند. 

 برگزاري همايش توليد و تجارت زيتون 
در گرگان

هماي�ش تخصص�ي تولي�د و تجارت     گلستان
زيتون فردا دوشنبه 29 مرداد ماه در 

استان گلستان برگزار مي شود. 
سعيد رستمي دبير اجرايي همايش در اين باره گفت: همايش تخصصي 
توليد و تجارت زيتون با حضور مهندس طهماسبي، معاون امور باغباني 
وزير جهادكش��اورزي و مديران كل وزارت، مديران اس��تاني، باغداران 
زيتون، توليدكنندگان نهال، كارخانجات، محققان و بازرگانان به ميزباني 
گلستان در گرگان برگزار مي ش��ود.  وي هدف از برگزاري اين همايش 
را معرفي انجمن زيتون استان گلستان و گرفتن امكانات و اعتبارات در 
قالب بند پ ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه عنوان كرد.  دبير اجرايي 
اين همايش خاطرنشان كرد: بر اساس بند پ ماده ۳۱ قانون برنامه ششم 
توسعه مقرر شده ۵۰۰ هزار هكتار باغات مثمر در اراضي شيبدار احداث 

شود. از اين ميزان گلستان با ۱۱۰ هزار هكتار بيشترين سهم را دارد.

س�االنه بيش از 60 تن ش�اه ميگ�و دراز آب ش�يرين از درياچه پش�ت 
س�د ارس در منطقه آذربايجان غربي برداشت مي ش�ود كه هر كيلوي 
آن بي�ن 15 ت�ا 20 دالر ب�راي اي�ران ارزآوري دارد. ب�ا اين ح�ال نبود 
س�رمايه گذار براي توليد صنعتي، نب�ود مراكز فرآوري و وجود مس�ير 

پر فراز و نشيبي كه پيش پاي صيادان است، هر سال از حجم شاه ميگوي 
صيد ش�ده از اين منطقه مي كاه�د. فرصتي طاليي ك�ه مي تواند چرخ 
اقتص�اد منطقه را ب�ه حركت در بي�اورد، ام�ا ناديده گرفته مي ش�ود و 
عرص�ه تجاري را ب�راي حضور كش�ورهايي چ�ون تركيه ب�از مي كند. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك
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