
   سمنان: مدير امور باغباني سازمان جهاد كش��اورزي استان سمنان 
گفت: با هدف جلوگيري از اثرات مخرب خشكسالي روي محصوالت باغي 
اين استان طرح شيدهاوس يا ايجاد سايه بان در باغات ميوه استان سمنان 
اجرايي مي شود.  مهدي قرائيان با اش��اره به ابالغ شيوه نامه اجرايي طرح 
ايجاد س��ايه بان در باغات ميوه افزود: اين طرح با هدف حفاظت از باغات 
استان در مقابله با خشكسالي و ساير آسيب ها اجرا مي شود.  به گفته وي با 
ابالغ دستورالعمل طرح ايجاد سايه بان روي باغات ميوه به عنوان زير بخش 
طرح هاي گلخانه اي اين مهم به جد در دستور كار مديريت باغباني سازمان 

جهاد كشاورزي استان سمنان قرار گرفت.
   گلستان: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گلستان گفت: حمايت از 
سه طرح ملي را از محل اعتبارات اشتغالزايي در دستور كار قرار داديم.  سعيد 
مازندراني افزود: ما جزو پنج استان اول در جذب منابع هستيم و مبلغ 162 
ميليارد تومان براي ما ابالغ اعتبار شده كه توسط چهار بانك ارائه مي شود.  
به گفته وي، كل تسهيالتي كه براي استان در نظر گرفته شده 400 ميليارد 
تومان است كه 320 ميليارد تومان ابالغ استاني مي شود و 80 ميليارد تومان 

در سطح ملي و با توجه به داشتن طرح هاي ملي به استان بر مي گردد. 
   فارس: مدير كل ميراث فرهنگي فارس گفت: فارس در حوزه گردشگري 
عشاير از پتانس��يل و توانمندي خوبي برخوردار است و سياست گذاري و 
برنامه ريزي براي توسعه و گسترش گردشگري جامعه محور و مبتني بر 
محيط زيست پايدار، شناساندن ويژگي هاي زندگي، فعاليت ها، مواريث 
فرهنگي و معنوي عشاير و گسترش روابط و تعامالت اجتماعي – فرهنگي 
بين عشاير و گردشگران و شناساندن ارزش هاي فرهنگي اصيل عشاير از 
اهداف توسعه اين گردشگري غني است.  مصيب اميري افزود: همچنين 
در اين گردشگري فرصتي براي كمك به معرفي، حفظ و صيانت از ميراث 

معنوي و منابع درآمدي و رفاه خانوارهاي عشايري در نظر است.

فرودگاه بروجرد، پروژه اي كه در مجلس شش��م 
مطرح و در دولت دهم و دور دوم سفرهاي استاني 
رئيس جمهور وقت به تصويب رسيده؛ حاال بعد از 
19 سال هنوز رنگ خوش افتتاح را به خود نديده  
است. طرحي كه قرار بود در قلب اقتصادي استان 
افتتاح شود و كمي از بار فرودگاه خرم آباد بكاهد؛ 
چراكه برخي از كارشناسان معتقدند با توجه به 
نياز استان و وجود تنها يك فرودگاه در لرستان، 
ضروري اس��ت هرچه س��ريع تر عمليات احداث 
فرودگاه بروجرد آغاز شود. فرودگاهي كه هر ساله 
در برهه اي از زمان اج��راي آن قوت مي گيرد، اما 

دوباره به  دست فراموشي سپرده مي شود. 
  هنوز زمين فرودگاه اختصاص نيافته است!

طي اين همه س��ال كه حرف از احداث فرودگاه 

بروجرد به ميان مي آيد، مسئوالن حتي نتوانسته اند 
زميني براي اين پروژه اختصاص دهند. در اين باره 
علي كوراني فر، فرماندار قبلي بروجرد در رابطه با 
تملك اراضي براي ايجاد فرودگاه بروجرد گفته بود 
كه قبل از پايان س��ال 96 مابقي اراضي موردنياز 
اين فرودگاه كه حدود 180 هكتار اس��ت، تملك 
مي ش��ود و در اختيار مدير مس��ئول منطقه ويژه 
اقتصادي شهرس��تان بروجرد قرار مي گيرد تا به 
روش مشاركتي با بخش خصوصي و وزارت راه و 
شهرسازي كار شروع شود. عالوه بر وي محمد رضا 
صفي خاني، رئيس صنعت، معدن و تجارت لرستان 
نيز در همان س��ال در مورد وضعيت اين فرودگاه 
گفته بود كه مراحل مقدماتي ايجاد اين فرودگاه 
تمام و طرح به ش��وراي عالي مناطق آزاد منتقل 

شده اس��ت. با اين حال از س��ال 97 هم پنج ماه 
گذش��ته اس��ت و هنوز حتي خبري از اختصاص 
زمين فرودگاه هم نيس��ت. به تازگي هم استاندار 
لرس��تان از اختصاص زمين ف��رودگاه وعده داده 
است؛ وعده اي كه 19 سال تكرار مي شود و تاكنون 
رنگ عمل به خود نگرفته است. در اين خصوص 
سيد موسي خادمي با اشاره به اينكه اولين مشكلي 
كه پي��ش روي احداث ف��رودگاه داري��م، تملك 
زمين اس��ت كه زمين را بايد دولت��ي بخريم و به 
س��رمايه گذار خصوصي بدهيم، مي گويد: » پولي 
كه دولت اختصاص مي دهد براي تملك است. « 
در حال حاضر اين پروژه در پيوست 100 ميليون 
تومان دارد كه به گفته اين اس��تاندار، اين مبلغ را 
معموالً به پروژه هايي مي دهند كه برنامه اي برايش 

ندارند و فقط مي خواهند حذف نشود. 
   ادعاي توجيه نداشتن احداث فرودگاه!

درحالي كه مردم بروجرد 19 س��ال اس��ت كه در 
انتظار تحقق وعده احداث فرودگاه هستند و اغلب 
كارشناسان بر ضرورت احداث فرودگاه در راستاي 
توسعه منطقه ويژه اقتصادي استان تأكيد دارند؛ 
گروهي همواره از توجيه نداشتن احداث فرودگاه 
مي گويند. اين نيز درحالي است كه اغلب كارشناسان 
معتقدند در صورتي كه فرودگاه بروجرد احداث شود، 
مي توان به توس��عه اقتصادي استان، اشتغالزايي و 
افزايش توليد كمك كرد. با اين حال باز هم تعدادي 
ساز مخالف مي زنند و طي اين سال ها مانع نشست 
و برخاس��ت هواپيما از اين منطقه شده اند. در اين 
خصوص نماينده م��ردم بروجرد و اش��ترينان در 
مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر اينكه بايد فرودگاه 
در منطقه بروجرد احداث شود، مي گويد: »در تمام 
استان هاي كشور بيش از يك فرودگاه فعاليت دارد، 
به طوري كه سيستان و بلوچستان و كرمان در حال 
حاضر از پنج فرودگاه برخوردار هستند. « عالالدين 
بروجردي مي افزايد: » با اين حال لرستان تنها يك 
فرودگاه دارد و همين موضوع مانع توسعه اقتصادي 
استان ش��ده اس��ت. « وي ادامه مي دهد: » دومين 
فرودگاه لرس��تان كه قرار بوده در بروجرد احداث 
شود مصوبه چندين س��اله دارد و همانگونه كه در 
توسعه فرودگاه خرم آباد س��رمايه گذاري مي شود 
حداقل زمين هاي مورد ني��از نيز بايد براي احداث 
فرودگاه بروجرد تملك ش��ود. « بروجردي تصريح 
مي كند: » اين امر نيازمند يك عزم جدي اس��ت تا 

امسال تملك زمين ها تكميل شود.«
  بخش خصوصي سرمايه گذاري نمي كند

در حالي كه از اول قرار بود فرودگاه بروجرد به كمك 
بخش خصوصي احداث شود، اما همچنان رغبتي در 
بين سرمايه گذاران براي احداث فرودگاه نيست. اين 
بي رغبتي هم به دليل توجيه نداشتن فرودگاه نيست 
و تنها دليلي كه دارد، فراهم نبودن زيرساخت هاي 
س��رمايه گذاري در اي��ن منطقه اس��ت. نبود زمين 
فرودگاه، نبود مشوقي براي جذب سرمايه گذاران و در 
مقابل وجود انواعي از موانع احداث و همكاري نكردن 
مس��ئوالن همگي به جاي جذب بخش خصوصي، 
آنها را فراري مي ده��د. در اين خصوص مديركل راه 
و شهرسازي لرستان با اش��اره به اينكه دولت براي 
اين منطقه برنامه خاصي ن��دارد، مي گويد: » كار ما 
در اين پروژه ايجاد مقدمات س��رمايه گذاري بخش 
خصوصي اس��ت.« علي عليخاني با اش��اره به اينكه 
توس��عه حمل و نقل هوايي اس��تان به عنوان يكي از 
مهم ترين عوامل رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال پايدار 
در سطح ملي و منطقه اي مطرح اس��ت، مي افزايد: 
» تكميل اين فرودگاه رقمي بالغ بر 7هزار ميليارد ريال 
هزينه در بر خواهد داش��ت. « بنابراين ضروري است 
هرچه سريع تر موانع احداث فرودگاه برداشته شود تا 
سرمايه گذاران به احداث آن ترغيب شوند. فرودگاهي 

كه از وعده احداث آن بيش از 19 سال مي گذرد.

تا پايان سال 98
 آب شيرين كن ها 

تمام آب شرب بندرعباس را تأمين مي كنند
هرمزگان از جمله استان هايي است كه طي سال هاي اخير كم آبي 
را به خوبي لمس كرده اس�ت. اس�تاني ك�ه به دلي�ل همجواري با 
خليج هميش�ه فارس و درياي عم�ان اين فرصت را داش�ت تا به 
هر نحو ممكن از اي�ن همه آب به نفع خود اس�تفاده كند. تا اينكه 
بحث آب ش�يرين كن ها مطرح و در كمترين زمان عملياتي ش�د 
و حاال  اس�تاندار هرمزگان اعالم ك�رده آب ش�رب بندرعباس تا 
پايان س�ال 98 به طور كامل از آب ش�يرين كن ها تأمين مي شود. 

    
اواخر سال گذشته بود كه مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب هرمزگان 
از 96 درصد پيش��رفت فيزيكي مرحله نخست ساخت آب شيرين كن 
بندرعب��اس خبر داد.  بر اس��اس گزارش ه��ا مرحله نخس��ت اين آب 
شيرين كن 100هزار مترمكعبي بندرعباس 20 هزار مترمكعب ظرفيت 
داشت و در ارديبهشت ماه امسال به بهره برداري رسيد.  با بهره برداري 
از مرحله نخس��ت اين آب ش��يرين كن 40 درصد جمعيت شهرهاي 

بندرعباس و بندرخمير از مزاياي آن بهره مند شدند. 
  هنوز صرفه جويي حرف اول است

حاال خبرهاي بهتري به گوش مي رسد و شنيدها حاكي است كه تا سال 
بعد تمام شهروندان بندرعباسي مي توانند از طريق آب شيرين كن ها، آب 
شرب خود را تأمين كنند.  در همين رابطه روز گذشته  استاندار هرمزگان 
اعالم كرد آب ش��رب بندرعباس تا پايان س��ال 98 به طور كامل از آب 
شيرين كن ها تأمين مي شود.  فريدون همتي با بيان اينكه نظام مقدس 
جمهوري اسالمي ايران در طول 40 سال اخير اقدامات بزرگي را صورت 
داده و خدمات بسياري در ميهن اسالمي انجام شده است، افزود: »يكي از 
مهم ترين دستاوردهاي نظام جمهوري اسالمي امنيت است كه از باالترين 
نعمت هاست و امروز ايران اسالمي يكي از بهترين كشورها در زمينه داشتن 
امنيت است.« وي با بيان اينكه دولت تمام تالش خود را براي تحقق اقتصاد 
مقاومتي در بخش هاي توليد، اشتغال و سرمايه گذاري انجام داده و همچنان 
اين كار را انجام مي دهد، اظهار كرد: »در اين زمينه فرهنگ سازي در ميان 
مردم را نيز بايد جدي بگيريم.« اين مسئول با اشاره به برخي مسائل مهم 
استان از جمله تأمين آب مركز استان، بيان كرد: »تالش ما بر اين است كه 
آب شرب بندرعباس در آينده نزديك و تا پايان سال 98 به طور كامل از آب 
شيرين كن ها تأمين شود كه با اين كار فشار از روي سدهاي شرق هرمزگان 
برداشته مي شود. همچنين 200 پروژه آبخيزداري چند منظوره كه عمده 
آنها در شرق هرمزگان خواهد بود، در اين استان اجرا مي شود كه به تأمين 
آب آشاميدني و كشاورزي كمك مي كند.« استاندار هرمزگان بابيان اينكه 
كمبود آب در هرمزگان جدي است، افزود: »مردم و سازمان ها در مصرف 
آب صرفه جويي كنند زيرا امسال بارندگي ها 90 درصد كمتر از ميانگين 
بلندمدت استان بوده است.« بر اساس گزارش ها، اكنون ذخاير سدها و 
منابع آب هرمزگان بسيار كم است و براي عبور از اين بحران و جلوگيري از 
جيره بندي نياز به صرفه جويي در مصرف آب است.  همتي خاطرنشان كرد: 
رسانه ها و صداوسيما بايد با اطالع رساني در اين زمينه به كاهش مصرف آب 
كمك كنند و آموزش وپرورش نيز بايد به شكل جدي در زمينه مصرف آب 
فرهنگ سازي كند.  هر چند لوازم و دستگاه هاي كاهنده مصرف آب نيز 
در بخش مصرف خانگي مي تواند تا 30 درصد مصرف آب را كاهش دهد.  
شهر بندرعباس بيش از هزار و 600 كيلومتر شبكه لوله كشي آب دارد كه 
4۵ درصد از اين شبكه عمر باالي سي سال دارد و نيازمند نوسازي است و 

مقداري از آب هم در همين بخش هدر مي رود. 

دانش آموزان بوشهر رتبه يك كشوري 
مسابقات قرآن را كسب كردند     

سه دانش آموز از استان بوشهر رتبه هاي     بوشهر
برتر سي وشش�مين دوره مس�ابقات 
قرآن، نماز و عترت دانش آموزان پس�ر كش�ور را كس�ب كردند. 
سيروس فتحي معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش استان بوشهر 
با اعالم اين خبر گفت: اس��تان بوشهر در سي و ششمين دوره مسابقات 
قرآن، عترت و نماز در بخش دانش آموزان پسر موفق به كسب سه رتبه 
برتر كشوري شد.  وي با بيان اينكه اين دانش آموزان موفق به كسب سه 
رتبه برتر در بخش آوايي مسابقات قرآن، عترت و نماز شدند افزود: اين 
بخش از مسابقات ش��امل قرائت تحقيق، قرائت ترتيل، حفظ عمومي 
و حفظ ويژه است كه22 دانش آموز از اس��تان بوشهر در اين مسابقات 
حضور داش��تند.  معاون پرورش��ي و فرهنگي آموزش و پرورش استان 
بوشهر تصريح كرد: سيدطه حسيني رتبه اول كشوري، عليرضا بازياري 
رتبه دوم كشوري و سهيل سالمي رتبه پنجم كشوري را در بخش قرائت 
تحقيق كسب كردند.  فتحي به سطح برگزاري اين مسابقات اشاره كرد 
و بيان داشت: اين مسابقات در دو بخش آوايي و پژوهشي در رشته هاي 
قرآن، نهج البالغه، صحيفه سجاديه، احكام و انشاي نماز برگزار مي شود.  
وي افزود: اين نوع مس��ابقات باعث ش��ناخت و پرورش استعداد هاي 
دانش آموزان، شكوفايي خالقيت هاي دانش آموزان و همچنين توسعه 
رويكرد هاي تربيتي در بين دانش آموزان مي ش��ود.  معاون پرورشي و 
فرهنگي آموزش و پرورش استان بوشهر اهميت آموزش قرآن در دوره 
ابتدايي را مهم دانست و يادآور شد: توجه به آموزش قرآن در اين دوره 
كه شكل گيري شخصيت فردي و اجتماعي كودكان است و همچنين 
كنجكاوي و تشنگي يادگيري در بين آنان نسبت به دوره هاي تحصيلي 

باالتر بيشتر است، از اهميت خاصي برخوردار است. 

 اعطاي تسهيالت ۵۰ ميليون توماني اشتغال 
به نيازمندان روستانشين البرز     

مديركل كميته امداد استان البرز با اشاره     البرز
ب�ه ل�زوم حماي�ت وي�ژه از طرح هاي 
اشتغالزايي روستايي با هدف جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها 
گفت: ۵۴ ميلي�ارد تومان اعتبار براي حماي�ت از بنگاه هاي اقتصادي 
كوچك و مشاغل خرد توليد داخلي در سطح روستاهاي استان البرز و 
همچني�ن ش�هرهاي كمت�ر از 10 ه�زار نفر اختص�اص يافته اس�ت. 
محم��د محمدي فرد توانمندس��ازي مددجوي��ان را مهم تري��ن برنامه 
خدمت رساني در كميته امداد عنوان كرد و افزود: روستانشينان البرزي 
با ارائه طرح شغلي از تسهيالت ارزان قيمت اشتغال تا سقف ۵0 ميليون 
تومان بهره مند مي شوند.  وي بانك هاي عامل اعطاي تسهيالت اشتغال 
روستايي را كشاورزي، توسعه تعاون، صندوق كارآفرينان اميد و پست بانك 
اعالم كرد و گفت: باز پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي شصت ماهه 
است و از منابع صندوق توسعه ملّي پرداخت مي شود.   مديركل كميته 
امداد استان البرز با بيان اينكه در سال گذشته حدود هزار فرصت شغلي 
ايجاد ش��ده براي مددجويان از طريق كاريابي ها انجام شده است يادآور 
شد: طي س��ال 96،  3 هزار و 700 مددجوي تحت حمايت كميته امداد 
و ساير نيازمندان جوياي كار البرزي از طريق بانك هاي عامل و صندوق 
قرض الحسنه امداد واليت در مجموع رقمي معادل 43 ميليارد تومان به 

عنوان تسهيالت قرض الحسنه بلندمدت اشتغال  دريافت كرده اند.

 موقوفات خاص آذربايجان شرقي 
احيا مي شود     

امورخيري�ه  و  اوق�اف  مدي�ركل     آذربايجان شرقي
آذربايجان ش�رقي با اشاره اي به ثبت 
100 وقف در استان طي سال ۹۶ از به ثبت رسيدن ۴0 وقف جديد طي 

۴ ماه نخست سال ۹۷ خبرداد. 
حجت االسالم علي مصائبي گفت: در سال 96 در راستاي اجراي نيت واقفان 
استان باالي 600 نفر براي اولين بار به مشهد و باالي 200 نفر نيز براي اولين 
بار به عتبات اعزام شدند.  وي ادامه داد: همچنين در سال گذشته  به هزار 
و ۵00 نفر در ايام تحصيلي به دانش آموزان نيازمند كمك ش��ده بود كه 
اين تعداد در سال جاري به 2 هزار و ۵00 نفر مي رسد.  مصائبي با اشاره  به 
كمك به زوج هاي جوان گفت: به 60 نفر از مزدوجين، كمك هزينه ازدواج 
اعطا شده كه اين تعداد در سال جاري به 100 نفر خواهد رسيد، همچنين 
در راستاي كمك به 200 نفر از بيماران بي بضاعت نيز اقدام خواهد شد.  
مديركل اوقاف و امورخيريه آذربايجان شرقي افزود: هم اكنون با طراحي 
سامانه جامع اطالعات، اطالعات مربوط به تمامي موقوفات به سامانه وارد 
شده كه در خصوص موقوفات تمامي شهرستان ها قابل مشاهده است.  وي 
با اشاره اي به وجود 6 هزار موقوفه در استان گفت: همچنين 20 هزار رقبه نيز 
در استان داريم.  مصائبي با تأكيد بر احياي برخي موقوفات مهم همچون ربع 
رشيدي و قائم مقام فراهاني گفت: با كمك مسئوالن سازمان هاي مختلف به 
جد نسبت به احياي اين موقوفات عمل خواهيم كرد.  مديركل اوقاف و امور 
خيريه استان ادامه داد: در سال 96، شاهد 100 مورد وقف جديد بوده ايم 

كه در چهار ماه گذشته نيز اين تعداد به 40 مورد رسيده است.

۵۹ درصد اردبيلي ها زيرپوشش بيمه سالمتند     
بالغ بر ۵۹ درصد جمعيت اين استان از     اردبيل
خدمات بيمه سالمت برخودار هستند 
كه اين رقم باالترين پوش�ش در بين س�ازمان هاي بيمه گر است. 
وحيد خليل اللهي مديركل بيمه سالمت استان اردبيل با اعالم اين خبر 
گفت: در حال حاضر 746 هزار نفر از جمعيت استان اردبيل زيرپوشش 
خدمات بيمه سالمت قرار دارند كه در مجموع ۵9 درصد جمعيت را شامل 
مي شود.  وي با بيان اينكه بيمه سالمت از لحاظ تعداد افراد تحت پوشش و 
هزينه بزرگ ترين سازمان بيمه گر است، ادامه داد: افراد تحت پوشش در 
قالب صندوق هاي روستايي، سالمت همگاني، ايرانيان، كارمندي و ساير 
اقشار از خدمات بيمه سالمت بهره مند مي شوند.  مديركل بيمه سالمت 
استان با اش��اره به تعداد بيمه شدگان اس��تان به تفكيك صندوق هاي 
بيمه اي تصريح كرد: 408 هزار نفر زير پوشش بيمه روستايي، 207 هزار 
نفر سالمت همگاني، 9۵ هزار نفر كارمندي، 4 هزار نفر ايرانيان و 32 هزار 
نفر زير پوشش ساير اقشار قرار دارند.  وي با بيان اينكه بيمه روستايي و 
سالمت همگاني به صورت كامل و 100 درصد رايگان است، بيان داشت: 
بيمه ايرانيان ۵0 درصد مشاركتي، كارمندي 28/۵ درصد مشاركتي و 

بيمه ساير اقشار 100 درصد از طريق بيمه گذار است. 

محمدرضا هاديلو

مدي�ركل حفاظت محيط زيس�ت سيس�تان و 
بلوچستان گفت: تقويت برنامه ديپلماسي آب و 
احياي تاالب بين المللي هامون توسط دستگاه هاي 
ذيرب�ط در دس�ت اق�دام و پيگي�ري اس�ت. 
نيره پورمالئي اف��زود: با توجه ب��ه آبگيري هاي 
متفاوت ت��االب هامون در ط��ي دهه هاي اخير؛ 
به سه پهنه ش��امل: بخش هايي از تاالب كه طي 
سال هاي گذشته آبگيري نش��ده، پهنه هايي از 
تاالب كه در صورت ورود آب هر س��اله آبگيري 
مي شوند و پهنه هايي از تاالب كه آبگيري و جهت 

حفظ اكوسيس��تم گياهي و جان��وري، مي بايد 
نگهداش��ت آب صورت پذيرد؛ قابل ناحيه بندي 
است و اقدامات اين اداره كل در راستاي احياي 
ت��االب بين المللي هامون با اس��تناد پهنه بندي 
مذكور و مديريت براس��اس حج��م آب ورودي 
به تاالب؛ در دست اجرا مي باش��د كه به ترتيب 
شامل تثبيت بستر، پخش سيالب و نگهداشت 
آب به منظور ايجاد اكوسيس��تم گياهي اس��ت.  
وي بيان كرد: خشكي بستر تاالب هامون، وزش 
باد، وجود كانون هاي بحراني فرسايش بادي در 

منطقه سيس��تان، خشكس��الي هاي متوالي و از 
بين رفتن پوش��ش گياهي حلقه هاي بهم تنيده 
بروز و تش��ديد پديده گرد و غبار در سيس��تان 
هستند.  مديركل محيط زيست استان در ادامه 
گفت: چالش هاي طبيعي منطقه سيستان بر دو 
محور اصل��ي موضوع »كم آب��ي و بي آبي« و نيز 
»گرد و غبار« اس��توار بوده كه اي��ن موضوع در 
سطح كالن به عنوان علت و معلول يكديگر بسيار 
حائز اهميت اس��ت.  پورمالئي افزود: كانون هاي 
گرد و غبار منطقه سيس��تان در سه گروه شامل 

اراضي واقع در كش��ور افغانس��تان )فرامرزي(، 
بس��تر خش��ك درياچه هامون و اراضي واقع در 
دشت سيستان شامل نياتك، جزينك، تاسوكي 
و شيله دسته بندي مي شوند. كانون هاي خارجي 
در دشت هاي وسيع كشور افغانستان به گونه اي 
است كه از كل مس��احت بالغ بر ۵700 كيلومتر 
مربع تاالب هامون در حدود 3800 كيلومتر مربع 
بستر تاالب در ايران منش��أ اصلي و كانون گرد و 
غبار نبوده و تنها به عنوان نقاط محلي تش��ديد 

گرد و غبار محسوب مي گردد. 

ديپلماسي آب و احياي تاالب هامون در دست پيگيري است
 سيستان و بلوچستان

شهريه ها خارج از 

محمدرضا سوري
   گزارش2

عرف، هزينه باالي 
كمك به مدرسه و 
سرويس مدارس، نبود معلم و مدارس مناسب از 
جمله مشكالتي اس�ت كه اين روزها خانواده 
دانش آموزان�ي را كه براي ثبت ن�ام به مدارس 
مراجعه مي كنند، به خود مشغول كرده است. در 
حالي كه پرداختن رسانه ها در كالنشهرها به اين 
مش�كالت ازجمله تهران س�بب ش�ده تا اين 
معضالت و كاستي از سوي مسئوالن ذيربط تا 
حدي مورد رس�يدگي ق�رار بگيرد، ام�ا نبود 
رسانه ها و مطرح نش�دن اين كمبودها در ساير 
استان ها از جمله كرمانشاه و اردبيل سبب شده 
تا اراده جدي براي رفع آنها وجود نداشته باشد 
به طوري ك�ه در ح�ال حاض�ر طلب ش�هريه 
200هزارتومان�ي در م�دارس دولت�ي و هزينه  
۷00هزارتومان�ي به ب�االي س�رويس مدارس، 
خانواده ها را با معضل مواجه كرده است؛موضوعي 
ك�ه مي طلب�د ب�راي رف�ع آن اق�دام ش�ود. 

    
سال هاست كه شهريه ها خارج از عرف، ميزان باالي 
كمك هاي نقدي، هزينه باالي س��رويس مدارس، 
نبود معلم و مدارس مناس��ب مانعي ب��زرگ براي 
خانواده هايي كه قصد ثبت نام فرزندانشان را دارند 
به شمار مي روند.  هر چند در برخي موارد بازگوشدن 
اين كمبودها در رس��انه ها سبب ش��ده تا از سوي 
مسئوالن مورد رسيدگي قرار گيرد و حل وفصل شود، 
اما در اس��تان هايي كه از امكانات رسانه اي كمتري 

برخوردارند، اين كمبودها همچنان پابرجاست. 
   شهريه 200 هزارتوماني 

با وجود اينكه بارها مس��ئوالن آموزش و پرورش 
گرفتن هر گونه شهريه در مدارس دولتي را ممنوع 
اعالم مي كنند، اما مس��ئوالن برخ��ي  مدارس 

كشور با بي توجهي نسبت به اين موضوع، گرفتن 
ش��هريه هاي نامعقول را تنها شرط براي ثبت نام 
دانش آموزان اعالم مي كنند ك��ه به عنوان مثال 
مي توان به ش��رايط برخي مدارس در كرمانشاه 
اش��اره كرد.  درحالي ك��ه زلزله آبان ماه س��ال 
گذش��ته در اين استان سبب ش��د تا بسياري از 
زيرس��اخت ها از جمل��ه مدارس آس��يب جدي 
ببينند يا تخريب ش��وند، حاال خبر از كرمانشاه 
مي رسد كه برخي مدارس دولتي با سوءاستفاده 
از اين موضوع، ب��راي ثبت نام دانش آموزان طلب 
ش��هريه 200 هزارتوماني مي كنند؛ مس��ئله اي 
كه با توجه به ش��رايط پيش آمده ناشي از زلزله 
سبب شده تا پرداخت اين هزينه از عهده خيلي  
از خانواده ها خارج باش��د.  يكي از خانواده هايي 
كه براي ثبت ن��ام فرزندش به يك��ي از مدارس 
حاشيه اي شهر كرمانشاه مراجعه كرده است در 

خصوص مشكالت موجود براي ثبت نام فرزندش 
مي گوي��د: » اين مدرس��ه دولتي ب��راي ثبت نام 
فرزندم200هزارتومان شهريه طلب كرده است 
و اين در حالي اس��ت كه بايد هزينه يكس��ري از 
لوازم مورد نياز مدرسه ازجمله گچ و كاغذ تحرير 
را نيز متقبل شويم.« علي الياسي مي افزايد: »اين 
در حالي است كه سه فرزند ديگر نيز دارم كه اگر 
بخواهم آنها را نيز ثبت نام كنم بايد 2 تا 3ميليون 
تومان هزينه پرداخ��ت كنم كه در ت��وان مالي 
خانواده من نيست.« مديركل آموزش و پرورش 
اس��تان كرمانش��اه در اين خصوص مي گويد:» 
هر موردي كه اجب��ار گونه باش��د و هزينه اي از 
ولي دانش آموز براي ثبت نام گرفته ش��ود خالف 
مقررات و قانون است.« اين در حالي است كه به 
گفته برخي  مديران آموزش وپرورش اين استان، 
بخش عم��ده اي از ولي دانش آم��وزان اختياري 

هزينه اي را براي ثبت نام صرف مي كنند كه اين 
بخش قابل پيگيري نيست، اما عده اي كه در اين 
زمينه اعتراض دارند مي توانند شكايات خود را به 
اداره ارزيابي عملكرد آموزش و پروش ارائه دهند. 

   هزينه سرويس ۷00هزارتومان به باال 
فاصله زياد تا محل تحصيل، وسعت شهرها، افزايش 
جمعيت و مشغله والدين از جمله مواردي است كه 
برخي والدين را براي رسيدن فرزندانشان مجبور 
به اس��تفاده از س��رويس مدارس كرده است،لذا 
مناس��ب بودن خودروي مورد اس��تفاده، راننده 
قابل اعتماد و هزينه سرويس ها همواره به يكي از 
مهم ترين دغدغه هاي خانواده ها تبديل شده است.  
يكي از اولياي دانش آموزان اردبيلي در خصوص 
مشكالت موجود بر سر انتخاب سرويس مدرسه 
فرزندش مي گويد: »س��المت اخالقي و روحي و 
رواني راننده، س��المت خودرو و هزينه ساالنه اي 
كه بايد براي تهيه سرويس فرزندم بدهم، همواره 
يكي از دغدغه هاي خانواده است.« علي امدادي 
مي افزايد:»از آنجا كه عمر برخي از ميني بوس هاي 
به كار گرفته شده در سرويس هاي مدارس باالي 
30سال اس��ت، لذا اكثر مواقع آنها خراب بوده و 
نياز به تعمير دارند كه اين مهم عالوه بر خطرات 
احتمالي در تردد دانش آموزان به مدارس اختالل 
ايجاد مي كنند.« وي با اش��اره ب��ه هزينه باالي 
س��رويس مدارس ادامه مي دهد:»در حال حاضر 
با توجه به عمر خودرو و ظرفي��ت پايين يا باالي 
آن، قيمت ساالنه سرويس ها از 700هزارتومان تا 
يك ميليون تومان متغير است كه عماًل پرداخت 
آن از پس هر خانواده اي برنمي آيد.« اين در حالي 
است كه در برخي موارد استفاده از سرويس هاي 
ارزانقيم��ت يا راي��گان به قيمت ج��ان باختن يا 
معلوليت دانش آموزان منجر مي شود كه جا دارد 

به اين مهم توجه ويژه اي شود. 
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 پروازهاي فرودگاه بروجرد 
بعد از 1۹ سال هنوز روي هوا مانده  است

مشكالت هزار توي ثبت نام در مدارس استان هاي كشور
از شهريه 200هزارتوماني برای دانش آموزان كرمانشاه تا سرويس هاي يك ميليون توماني مدارس اردبيل

 مسئوالن ريسك پذير نيستند
 پروژه هاي اراك زمين مي ماند

متأس�فانه برخ�ي امور ب�ه دلي�ل عدم     مركزي
ريسك پذيري برخي مسئوالن و الزام بر 
وجود دستور شهردار و وجود برخي قوانين و مقررات سرعت نگرفته است. 
داوود تاجران شهردار اراك با عنوان كردن مطلب فوق و با اشاره به تزريق 
18 ميليارد تومان براي احداث تقاطع هاي غيرهم سطح اراك، در خصوص 
احداث و فعال سازي آب نماي پارك بانوان گفت: متأسفانه برخي امور به 
دليل عدم ريسك پذيري برخي مسئوالن و الزام بر وجود دستور شهردار و 
وجود برخي قوانين و مقررات سرعت نگرفته است.  وي افزود: امروز به جاي 
پرداخت 230 ميليون تومان به دليل تعلل در انجام كار و افزايش قيمت ها 
بايد 340 ميليون تومان در جهت فعال سازي آب نما پرداخت شود تا كار 
پيشرفت كند.  تاجران در خصوص مسيرهاي دوچرخه سواري ايجاد شده 
بيان كرد: در بحث مسيرهاي دوچرخه سواري، شهرداري به هيچ عنوان 
نمي تواند رأساً وارد شود و كار در شوراي ترافيك دنبال مي شود. طي هشت 
ماه اخير شورا اجازه ايجاد 10 كيلومتر از مسير را داد و هرگونه دخل و تصرف 
و جانمايي از سوي شهرداري وجود ندارد و اختياري در اين راستا نيست.  
شهردار اراك با تأكيد بر اينكه كار در جبهه هاي مختلف شهر و در حوزه هاي 
مختلف در حال انجام است، گفت: در حال حاضر در حوزه پسماند، اليروبي 
رودخانه شهر و... كار دنبال مي شود، اما كمبود منابع و بودجه آزاردهنده 

است و اميد است با رفع تنگناهاي مالي، كوتاهي ها جبران شود. 

فرودگاه بروجرد كه در اقتصادي ترين نقطه لرستان قرار گرفته و مي تواند به 
توسعه اقتصادي استان كمك كند، 19 سال است كه اسير وعده هاي تكراري 
شده اس�ت؛ وعده هايي كه حتي به تحقق اختصاص زمين پروژه هم ختم 
نشده است. البته در اين بين تعدادي از كارشناسان طي اين سال ها بر سر 

اين طرح اختالف نظر پيدا كرده اند كه آيا ضرورتي دارد اجرايي شود يا نه؟ 
مسئله اي كه نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسالمي را بر آن داشت 
تا با توجه به برخورداري استان از تنها فرودگاه خرم آباد و نداشتن ظرفيت اين 
فرودگاه براي فعاليت هاي اقتصادي، بر احداث فرودگاه بروجرد تأكيد كند. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك
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