
سيل بهاري خسارات زيادي بر جاي گذاشت و با 
در نورديدن چند استان، اماكن زيادي را تخريب 
و ده ها هزار هموطن را بي خانم��ان كرد. طي اين 
بارش هاي سيل آسا استان هاي مازندران، گلستان، 
خراسان شمالي، گيالن، كردس��تان، كرمانشاه، 
سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد، فارس 
و خوزستان درگير سيالب شده بودند و هنوز اوضاع 
آرام نشده بود كه معاون پشتيباني و هماهنگي امور 
استان هاي بنياد مسكن كشور گفت: »بر اثر جاري 
شدن سيالب بيش از ۲۵ هزار واحد مسكوني در 
اس��تان هايي كه درگير بارندگي شديد و سيالب 
بودند، تخريب شده است.« هادي درفشي افزود: 
»بيش از ۶۰ هزار واحد مسكوني هم در استان هايي 
كه درگير سيالب بوده اند، نيازمند تعميرات است.« 
البته همان طور كه اين مس��ئول اعالم كرده بود 
اين آمار اوليه است و بعد از فروكش كردن سيالب 
مي توانيم آمار قطعي ميزان خسارت هاي وارده به 

واحد هاي مس��كوني و تجاري را اعالم كنيم، رقم 
اماكن صدمه ديده به بيش از 1۲۰ هزار واحد رسيد.  
در همان زمان و به دستور رئيس بنياد مستضعفان 
انقالب اسالمي قرار شد سيمان مناطق روستايي 

سيل زده به صورت رايگان تأمين شود. 
البته محمد سعيدي كيا با اعالم اين خبر، بر كمك 
رساني ها در رابطه با تأمين مواد غذايي، نان، پنير، 
پت��و و آب معدني به مناطق س��يل زده توس��ط 
اين بنياد تأكيد كرد.  از هم��ان زمان فعاليت ها 
براي تأمين مايحتاج س��يل زدگان ش��روع شد 
و بعد از چند روز مدير عامل ش��ركت س��يمان 
پيوند گلس��تان از زير مجموعه ه��اي هلدينگ 
گس��ترش صنايع معدني كاوه پارس وابسته به 
بنياد مستضعفان از آمادگي اين مجموعه براي 
تحويل س��يمان رايگان براي بازس��ازي مناطق 

روستايي سيل زده استان گلستان خبر داد. 
سيد عباس حس��يني گفت: »كاركنان شركت 

با تمام توان در حال توليد هس��تند و به محض 
ش��روع عمليات بازس��ازي آماده تحويل روزانه 
سيمان رايگان به مسئوالن توزيع براي بازسازي 
مناطق روستايي هستيم.« وي خاطر نشان كرد: 
»عالوه بر تخصيص بخش قابل توجهي از حجم 
توليد كارخانه، در حد توان ماشين آالت سنگين 
كارخانه را براي كاهش آس��يب سيل در اختيار 
مس��ئوالن شهرس��تان گاليكش قرار داده ايم و 
در حد توان به عنوان يك��ي از زير مجموعه هاي 
اقتصادي بنياد مس��تضعفان در هر زمينه اي كه 
مديران ارش��د اين نهاد انقالبي ضرورت بدانند 
براي حل مشكالت منطقه كمك خواهيم كرد«

   هديه رهبري براي سيل زدگان
حاال و بعد از گذشت نزديك دوماه از وقوع سيل و 
خرابي هايش مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي 
استان گلس��تان از توزيع هزار و ۸۰۰ تن سيمان 
بين سيل زدگان گلستاني خبر داده كه بر اساس 

آن كار تعمي��رات 4 هزار و ۲۳۲ واحد مس��كوني 
آس��يب ديده آغاز و ۷۲ واحد نيز به پايان رسيده 
اس��ت.  محمدتقي زماني ن��ژاد در خصوص روند 
ساخت و سازها در مناطق سيل زده گلستان گفت: 
»تاكنون بيش از ۲4 ميليارد تومان كمك بالعوض 
به واحدهاي آسيب ديده از س��يل پرداخت شده 
است.« به گفته زماني نژاد، به پيمانكاران ساخت 
واحدهاي مسكوني در مناطق سيل زده تأكيد شده 
تا روند ساخت و ساز را تسريع كرده و با به كارگيري 
همه ت��وان و امكانات حركت كنن��د كه بر همين 
اس��اس تعميرات 4 هزار و ۲۳۲ واحد مس��كوني 
آسيب ديده در دس��تور كار قرار گرفته است و تا 
امروز ۷۲ واحد نيز با اتمام كارشان تحويل صاحبان 
آن شده است.  وي گفت: »كارشناسان فني بنياد 
مسكن روند بازسازي واحدهاي احداثي و تعميري 
را نظارت مي كنند و تسريع در بازسازي واحدها به 
هيچ عنوان كيفيت ساخت و سازها را تحت الشعاع 
قرار نخواهد داد.« مديركل بنياد مس��كن استان 
گلس��تان توزيع هزار و ۸۰۰ تن سيمان را اهدايي 
رهبر معظم انقالب براي احداث و تعمير واحدهاي 
مسكوني خسارت ديده از س��يل در استان عنوان 
كرده و تأكيد كرد: »س��يمان واحدهاي خسارت 
ديده به محض عقد قرارداد ب��ا بانك ها به صورت 

رايگان تحويل مالكان مي شود.«
اما مازندراني ها هم خس��ارات سنگيني از سيل 
ديدند و خانه هاي زيادي در اين استان تخريب 
شد.  معاون پشتيباني و هماهنگي امور استان هاي 
بنياد مسكن كشور در خصوص ساخت واحد هاي 
خس��ارت ديده در مازندران گفت: »پيش بيني 
بنياد مس��كن براي بازسازي واحد هاي خسارت 
ديده سيل در اين استان حداكثر تا شهريور ماه 
است.« درفشي افزود: »آنچه براي ما مهم است 
مشاركت مردمي است و همچنين واحد هايي كه 
نيازمند كمك بيشتر باشد از كمك خيران و سپاه 
براي س��اخت آنها اس��تفاده خواهيم كرد.« وي 
تأكيد كرد: »از طرف بنياد مسكن براي روستا ها 
وام 4۰ ميليون توماني ب��ا دوره بازپرداخت 1۵ 
س��اله و س��ود چهار درصد تعريف شده است.« 
درفشي در خصوص در اختيار قراردادن سيمان 
رايگان هم اظهار داش��ت: »هش��ت تن سيمان 
براي واحد هاي احداثي و 1/۵ تن براي واحد هاي 
تعميراتي در شهر هاي آسيب ديده نظر گرفته ايم 
كه به صورت رايگان در اختيار آس��يب ديدگان 
سيل قرار مي گيرد.« اين مسئول با اعالم اينكه 
س��يمان مورد نياز را بنياد مس��تضعفان تأمين 
مي كند، افزود: »براي هر واحد مسكوني در حال 
احداث ۸۰ كيسه س��يمان به صورت رايگان در 

اختيار افراد قرار مي گيرد.«

هنوز چند روزي از وقوع سيل در برخي استان هاي كشور نگذشته بود كه 
معاون پشتيباني و هماهنگي امور استان هاي بنياد مسكن اعالم كرد بيش 
از ۲۵ هزار واحد مسكوني در استان هايي كه درگير بارندگي شديد و سيالب 
بودند، تخريب شده است. در همان زمان رئيس بنياد مستضعفان كشور پس 
از ورود به استان گلستان و بازديد از مناطق سيل زده با توجه به نياز مردم 

تأمين سيمان ساخت منازل تمام روستا هاي سيل زده استان گلستان را تقبل 
كرد.  حاال و بعد از گذشت نزديك دو ماه از وقوع سيل و خرابي هايش مديركل 
بنياد مسكن انقالب اسالمي استان گلستان از توزيع هزار و ۸۰۰ تن سيمان 
بين سيل زدگان گلستاني خبر داده كه براساس آن كار تعميرات 4 هزار و 
۲۳۲ واحد مسكوني آسيب ديده آغاز و ۷۲ واحد نيز به پايان رسيده است. 

ه�ر س�اله حدود 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

20ميليون دالر ارز 
از كش�ور ب�راي 
واردات ماهي هاي يخ زده تيالپيا خارج مي شود. 
اين هم در شرايطي است كه زمينه توليد گسترده 
اين نوع از آبزي خوراكي در كشور فراهم است و 
تنها به اين دليل ك�ه پرورش تيالپي�ا  منجر به 
حذف گونه  هاي ديگر ماهيان مي شود، تاكنون 
سازمان حفاظت از محيط زيست با آن مخالفت 
 كرده اس�ت. اما امس�ال باالخره مسئوالن اين 
سازمان براي توليد تيالپيا در چهار استان آن 
هم به صورت محدود اع�الم موافقت كرده اند. 
اتفاقي كه در كنار اشتغالزايي مي تواند جلوي 
خ�روج ميليون�ي ارز از كش�ور را ه�م بگيرد. 

    
هم��ه بارها و باره��ا از متخصصان تغذي��ه اين را 
ش��نيده  ايم كه اضافه كردن يك وعده دريايي به 
برنامه هفتگي غذايي خانواده براي حفظ سالمتي 
از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت. ب��ا اين حال 
خيلي از مواقع خانواده ها ب��ه دليل قيمت باالي 
محصوالت دريايي از قراردادن اين وعده مهم در 

برنامه هفتگي شان منصرف مي شوند.
 از همين رو از زماني كه فيله هاي كوچك و صورتي 
تيالپيا در حجم باال به كش��ور وارد شد، خيلي از 
خانواده ها به اي��ن دليل كه قيم��ت اين ماهي ها 
از ديگر ماهي هاي مش��ابه پايين ت��ر بود و تيالپيا 
هم به جاي ام��گا ۳ از امگاه ۶ برخوردار اس��ت و 
مي تواند بخش مهمي از ني��از بدن به محصوالت 
غذايي دريايي را برطرف كند، تش��ويق به خريد 
تيالپياهاي ي��خ زده خارجي ش��دند. اين روند به 
قدري ادامه يافت كه طي سال هاي اخير به گفته 
متوليان ساالنه حدود ۲۰ميليون دالر ارز از كشور 

براي واردات اين محصول خارج مي شد. بنابراين 
مسئوالن سازمان شيالت تصميم گرفتند به جاي 
اينكه بذارند اين حجم از منابع مالي كشور خارج 
شود، تيالپيا را در داخل كشور توليد كنند. توليدي 
كه در كنار حفظ مناب��ع ارزي براي عده زيادي از 
جوانان جوياي كار هم فرصت اش��تغالزايي ايجاد 
مي كند. اما وقتي قرار شد رودخانه ها و استخرهاي 
پرورش ماهي با تيالپياه��اي كوچك و بزرگ پر 
شود، سازمان حفاظت از محيط زيست به اين دليل 
كه پرورش تيالپيا در رودخانه ها به حذف تمامي 
گونه هاي آبزيان منتهي مي شود پرورش اين گونه 
مهاجم را ممنوع اعالم كرد. كارشناسان از ماهي 
تيالپيا كه در هر شرايط آبي با كمترين امكانات و 
باالترين مقاومت پرورش مي يابد به عنوان ماهي 

همه چيز خوار ياد مي كنند. 

   سبقت از برنامه توليد ساالنه آبزيان 
با اين شرايط طي سال هاي اخير مسئوالن سازمان 
شيالت كشور دست از تالش برنداشتند و همواره 
در صدد تولي��د داخلي اين ماهي بودن��د تا امروز 
كه باالخره س��ازمان حفاظت از محيط زيس��ت با 
توليد تيالپيا در چهار استان كشور موافقت كرد. 
اتفاقي كه به ط��ور حتم مي تواند جل��وي واردات 
اين محصول را بگيرد و در كنار اشتغالزايي خوبي 
كه دارد به اقتصاد اين استان ها هم كمك كند. در 
اين خصوص رئيس س��ازمان شيالت ايران تأكيد 
مي كند: »با موافقت محيط زيس��ت ب��راي توليد 
تيالپيا در چهار اس��تان، افق جديدي پيش روي 
فعاليت هاي شيالتي باز شده اس��ت. بنابراين در 
سال 9۸ و چش��م انداز 14۰۰ از آنچه برنامه براي 
توليدات جديد پيش بيني شده بود فراتر خواهيم 

رفت.« نب��ي اهلل خون ميرزايي با اش��اره به اينكه 
فعاليت هاي شيالتي امروز در تلفيق ساير فعاليت ها 
از جمله گردشگري و زراعي و باغباني قابل تعريف 
و انجام است، اضافه مي كند: »هركجا ظرفيت آبي 
وجود داشته باشد چون آبزيان آب چنداني مصرف 
نمي كنند و آب به عنوان محيط زندگي آنان مطرح 
اس��ت مي توان محيط زندگي را براي رشد آبزيان 
تأمين كرد و آب مازاد را به س��اير مصارف زراعي، 

باغي و فعاليت هاي تفريحي اختصاص داد.«
   خراس�ان جنوبي يك�ي از چهار اس�تان 

توليدكننده
گفتني است يزد، قم، س��منان و خراسان جنوبي 
به عنوان چهار اس��تان توليدكنن��ده ماهي هاي 
تيالپيا در كشور انتخاب ش��ده است. همان طور 
كه گفته شد خراسان جنوبي يكي از استان هاي 
توليدكننده خواهد بود كه سال هاي اخير به دليل 
كاهش منابع آبي و بيكاري خيلي از مردم استان 
مجبور به مهاجرت شدند. اما حاال پرورش ماهي در 
اين استان در برنامه مسئوالن قرار گرفته است و 
زيرساخت هاي اين كار هم اكنون فراهم كرده اند. 
كاري كه مي تواند خيل��ي زود منجر به مهاجرت 
معكوس مردم شود. به طوري كه رئيس سازمان 
ش��يالت ايران درباره توليد تيالپيا در خراس��ان 
جنوبي تأكيد مي كند: »ظرفيت بالقوه براي اين 
فعاليت منحصر به فرد در اس��تان فراهم است.« 
خون ميرزايي ادامه مي دهد: »اقليم خراسان جنوبي 
به لحاظ داشتن تركيبي از دو ويژگي درجه شوري 
آب و حرارت مناس��ب، قابليت پرورش گونه هاي 
مختلفي از آبزيان را دارد.« اس��تان هاي منتخب 
ديگر نيز همين ويژگي ها را دارند و قرار اس��ت با 
ظرفيت هاي موجود رونق توليد آبزيان بخصوص 

تيالپيا را در كشور رقم بزنند.

جلوگيري از واردات 20 ميليون دالري با توليد تيالپيا در 4 استان
رئيس سازمان شيالت از موافقت سازمان حفاظت محيط زيست با پرورش ماهي تيالپيا در استان های يزد، قم، سمنان و خراسان جنوبي خبر داد
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 بازسازي4200 خانه سيل زدگان گلستان 
با سيمان رايگان بنياد مستضعفان

  سيستان و بلوچستان: رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر با اشاره 
به اينكه فاز نخست بيمارستان ۵4۰ تختخوابي ايرانشهر در جنوب سيستان 
و بلوچستان انجام شده است از آغاز فاز دوم ساخت آن خبر داد و گفت: فاز 
نخست اين بيمارستان شامل خاكبرداري در 9۰ هزار متر مربع در مدت ۳ 
ماه صورت گرفت.  اميني فرد افزود: فاز دوم اين بيمارستان شامل پي ريزي 
نيز آغاز شده است و در مجموع اين طرح در زميني به گستره 1۰۰ هزار 

مترمربع با زيربناي ۶۰ هزار متر مربع احداث مي شود.
  هرمزگان: رئيس اتاق تعاون استان هرمزگان از صادرات محموله ۵۰۰ 
تني غيرنفتي از بندر جاسك به بندر سويق عمان خبر داد. عباس ساالري 
گفت: اين محموله صادراتي ۲۰۰ تن سيليكات سديم، 1۵۰ تن انواع سنگ 
ساختماني و 1۵۰ تن كاشي و سراميك است. وي افزود: ارزش محموله 
صادراتي بيش از ۷۰ هزار دالر است و تعاوني هاي لنج دار استان مي توانند 

كاال به كشور هاي حوزه خليج فارس صادر كنند.
  قم: پيكر پاك و مطهر ۷ تن از شهداي گمنام جنگ تحميلي در سالروز 
شهادت امام جعفر صادق)ع( در قم تشييع و به خاك سپرده خواهد شد. 
سرپرست اداره كل حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس گفت: اين 
شهدا در چهار نقطه شهر از جمله تيپ امام صادق)ع(، دانشگاه فرهنگيان 
پرديس خواهران، مجتمع ياوران مهدي و پدافند هوايي ارتش حضرت 
معصومه)س( به خاك سپرده خواهند شد. حجت االسالم لقمان پور افزود: 
اطالعات هويتي و عملياتي اين ش��هدا به اداره كل حفظ آثار و نشر دفاع 

مقدس استان اعالم نشده است.
  خراسان شمالي: مدير كل دفتر بحران استانداري خراسان شمالي از 
اختصاص ۵۰ درصد از تسهيالت بالعوض حوزه كشاورزي به كشاورزان 
س��يل زده اين اس��تان خبر داد. جواد نظري با بيان اينكه پيگيري هاي 
الزم براي اختصاص اين اعتبار براي مرمت راه هاي بين مزارع و س��اخت 
دامداري هاي در حال انجام اس��ت، ادامه داد: در قرارگاه بازسازي كشور 
مصوب ش��ده كه اعتبارات اختصاص يافته براي رفع خسارت هاي سيل 
ابتدا به حوزه مسكن، سپس كشاورزي و بعد راه ها صورت گيرد. گفتني 
است اختصاص ۶ هزار و۵۰۰ فقره تسهيالت براي بازسازي اين منازل در 

خراسان شمالي مصوب شده است.
  مازندران: مديركل بنياد مسكن مازندران گفت: با سرعت عمل بانك ها 
و اعطاي به موقع تس��هيالت تاكنون عمليات تعمير ۳ هزار و ۵۰۰ واحد 
مسكوني به اتمام رسيده است. محمدخاني به آسيب ۶ هزار و 9۵۰ واحد 
ناشي از سيل اخير در استان اشاره و بيان كرد: متأسفانه سيل اخير به 1۲ 
شهرستان، 9 شهر و 1۷۰ روستاي مازندران خسارت وارد كرد كه جهت 
باسازي و مرمت اين واحدها وام و تسهيالت بالعوض پرداخت شد. وي با 
بيان اينكه به ۵ هزار و ۶۰۰ واحد روستايي و شهري وام بالعوض تعميري 
پرداخت ش��د، افزود: با توجه به ش��رايط اقتصادي كنوني به واحدهاي 
تعميري روستايي ۵۰ ميليون ريال وام بالعوض براي تعمير و ۵۰ ميليون 

ريال براي تأمين معيشت تعلق خواهد گرفت. 

88498441سرويس  شهرستان

خيران 564 مدرسه در گلستان ساختند  
    گلستان مديركل آموزش و پرورش گلستان از   
س�اخت 564 ب�اب مدرس�ه به همت 

خيران  در اين استان خبر داد. 
احس��ان گوهري راد، مديركل آموزش و پرورش گلس��تان با اشاره به 
اينكه خيران مدرسه ساز تاكنون ۵۶4 مدرسه با ۲ هزار و ۲4۰ كالس 
را در استان گلستان ساخته اند گفت: تعهد خيران در سال گذشته ۳۸ 
ميليارد تومان بود ك��ه ۶۵ درصد تعهدات انجام و بخش��ي از مدارس 
ساخته شده اس��ت اما به رغم همه تالش ها حدود ۳۰ درصد كالس ها 
براي حضور دانش آموزان ايمن نيست و بايد كارهاي بزرگ تري انجام 
شود. مديركل آموزش و پرورش اس��تان اضافه كرد: از 1۲ هزار كالس 
درس در استان حدود ۳ هزار و ۵۰۰ كالس درس فاقد استانداردهاي 
الزم آموزش و پرورش است كه تالش مي كنيم با كمك خيران و ساير 
مؤسسه ها و نهادها بتوانيم اين تعداد را هر ساله كمتر كنيم تا مدارس 
ناايمن نداش��ته باش��يم. وي اظهار داش��ت: تالش مي كنيم تا از نظر 
كيفيت آموزشي مدارس خوبي داشته باش��يم و به مردم تعهد بدهيم 
كه دانش آموزان كه فرزندان ما هستند در مدارس استاندارد تحصيل 
مي كنند. گوهري راد بي��ان كرد: براي اينكه بتوانيم از خيران بيش��تر 
اس��تفاده كنيم يكي از كارهاي دولت در بودجه امس��ال، پيش بيني 
اعتبارات قابل توجه براي مش��اركت خيران اس��ت. براين اساس اگر 
خيران منابع مالي ۳۰ درصد پروژه را تأمين كنند بقيه از سوي دولت 

فراهم مي شود و مدرسه به نام فرد خير ساخته مي شود.

 آزادسازی ۱۹6۷ هكتار اراضي ملي بوشهر
 از دست متصرفان   

هزار و 967 هكت�ار از زمين هاي ملي     بوشهر
استان بوش�هر كه توسط سودجويان 

تصرف شده بود آزاد شد. 
علي جمادي، رئيس كل دادگستري استان بوشهر با اشاره به اينكه هزار 
و 9۶۷ هكتار از زمين هاي بيت المال از دس��ت متصرفان اس��تان خارج 
شده است، گفت: در مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات ايجاد شده در اين 
زمين ها نيز ۷4 مورد پرونده تشكيل شد كه به اجرا در آمد و با رفع آثار 
تجاوز تحويل دستگاه هاي مربوط از جمله منابع طبيعي، راه و شهرسازي 
و جهاد كشاورزي شده است. وي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي 
را در اولويت دستگاه قضا دانست و افزود: حفاظت از بيت المال به عنوان 
يكي از خواسته هاي مردمي است كه اراضي ملي منابع طبيعي و انفال 
مورد توجه قرار دارد. رئيس كل دادگستري استان بوشهر ادامه داد: سال 
گذشته كل پرونده هاي ورودي به دستگاه قضا و شوراهاي حل اختالف 
استان بوشهر ۲۵۷ هزار و 4۲۲ مورد بود كه از اين شمار ۲14 هزار و ۲۸۲ 
پرونده مربوط به دادگستري و 4۳ هزار و 14۰ مورد ورودي شوراهاي حل 
اختالف است. جمادي يادآورشد: در اين مدت ۲1۰ هزار و ۸۸ پرونده در 
دادگستري ها و 4۳ هزارو ۸۰1 پرونده در شوراهاي حل اختالف مختومه 

شده است كه ۶۶1 فقره پرونده از موجودي سال هاي قبل است.

سجاد مرسلي
   گزارش يك

 ژئو پارك ها، ظرفيت هاي ناشناخته 
گردشگري ايران

صنعت گردشگري آنقدر پيشرفت كرده و داراي شاخه هاي گوناگون شده 
كه شايد كم كم بايد در مورد هر شاخه اول اطالعات زيادي كسب كنيم و 
بعد به ورود يا استفاده از آن فكر كنيم. بر همين اساس، ژئوپارك ها ابتكار 
نوين در گردشگري طبيعت محور به شمار مي آيند كه زير نظر يونسكو 

پايه گذاري شده اند. 
طبق تعريف يونسكو، ژئوپارك گستره اي است با مرزهاي كاماًل آشكار و 
پهنه كافي كه دربرگيرنده چند پديده زمين شناسي كمياب و برجسته 
بوده و در آن گستره جاذبه هاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي ارزشمند نيز 
يافت شود. اين گستره بايد از برنامه هاي مديريت گسترش و بهره برداري و 
طرح هاي حفاظتي برخوردار باشد و توان باال بردن سطح اقتصادي جامعه 
محلي و جلب همكاري هاي مردمي را دارا باشد.  اگر بخواهيم اين مفاهيم را 
به زباني ساده تر و فارسي بيان كنيم هم بايد بگوييم كه ژئوپارك يا پرديس 
زمين شناسي منطقه اي است كه در آن، ميراث زمين شناختي آن ناحيه، 
با مديريتي دقيق و دائمي حفظ و نگهداري مي شود و با وسعت كافي كه 
مرزهاي آن به وضوح مشخص شده و چندين پديده بارز زمين شناسي در 
محدوده آن قرار گرفته باشد. اين محدوده بايد بتواند در توسعه اقتصادي 
جوامع پيرامون خود نقش مؤثري ايفا نمايد. ژئوپارك ممكن است عالوه 
بر پديده هاي زمين شناسي از آثار تاريخي، بوم شناسي، باستان شناسي و 

ميراث فرهنگي و طبيعي ديگر برخوردار باشد. 
بر همين اساس يكي از فعاليت هاي سازمان زمين شناسي در دو دهه اخير 
ژئوپارك و ژئو توريسم است. به طوري كه ژئوپارك قلمروهاي مورد هدف 
و مهم ترين مقصد زمين گردشگري است و گردشگري آگاهانه و مسئوالنه 
در طبيعت با هدف تماشا و شناخت پديده ها و فرآيندهاي زمين شناختي 

و آموختن نحوه شكل گيري و سير تكامل آنها در نظر گرفته مي شود. 
اين نوع گردشگري تفاوت مهمي با س��اير گونه هاي گردشگري دارد كه 
يكي از داليل آن پايدار و آگاهانه بودن است و به همين خاطر ژئوپارك ها 
ابتكار نوين در گردشگري طبيعت محور هستند و يونسكو آن را پايه گذاري 
كرده است.  امروز كارشناسان معتقدند ژئوپارك يك رويكرد پايين به باال 
است. به اين معني كه 1۳۸ ژئوپارك در جهان وجود دارد و ايران نيز داراي 
ژئوپارك قشم در جهان اس��ت. البته نبايد فراموش كنيم كه ژئوپارك ها 

مي توانند رهيافتي نوين در آمايش سرزمين باشند. 
در حال حاضر و در زندگي و جامعه صنعتي، گرايش افراد به سمت نوعي 
از گردشگري طبيعت محور زياد شده اس��ت و اين در شرايطي است كه 
نخستين اطلس ملي ژئوتوريسم جهان در ايران در سال ۸۸ منتشر شده 
اس��ت.  بايد گفت ايران داراي ظرفيت هاي زيادي در ژئوپارك است و در 
همين راستا در برخي مناطق پروژه هايي آغاز شده كه در مرحله مقدماتي 
است و بايد مطالعات آنها انجام شود تا وارد فاز آموزش و زيرساخت شوند. 
در واقع آنها يك ظرفيت صرف هستند و هنوز به ژئوپارك تبديل نشده اند. 
شرق خوزستان از جمله آنهاست. در لرستان نيز مطالعات ايجاد ژئوپارك 
انجام شده بود ولي متأسفانه پروژه رها ش��د. حركت هايي هم در الموت 
قزوين آغاز شده و در منطقه سبزوار، ظرفيت هايي شناسايي شده است. دو 
منطقه آزاد ماكو و چابهار نيز براي ايجاد ژئوپارك اعالم آمادگي كرده اند. 

در اهميت ژئوپارك ها همين بس كه قش��م در طول س��ال، بيش از يك 
ميليون مسافر دارد كه بيشتر آنها براي خريد و تفريح به اين جزيره سفر 
مي كنند اما طبق آمارهاي ثبت شده در ژئوسايت هاي قشم، بيش از ۲۵۰ 
هزار گردش��گر داخلي و 1۰ هزار گردشگر خارجي فقط از ژئوپارك هاي 
قشم بازديد كرده اند. بيش��تر خارجي ها اعالم كرده اند كه فقط به انگيزه 
ديدن ژئوپارك به اين جزيره سفر كرده اند.  وقتي يونسكو ژئوپارك جهاني 
قشم را به عنوان يك مقصد امن و مطمئن معرفي مي كند طبيعي است كه 

گردشگران خارجي با اطمينان و شناخت به اين منطقه سفر كنند. 
در ميزان ظرفيت هاي ايران براي بهره مندي از ژئوپارك ها همين بس كه در 
اطلس ميراث زمين شناختي ايران و در كتاب ژئوپارك هاي جهاني يونسكو، 
۳۰ منطقه از كشور ايران با ظرفيت قطعي ژئوپارك معرفي شده است. اين 
در حالي است كه سازمان زمين شناسي تا مرحله ارائه پيشنهاد و مطالعه 
نيز پيش رفته است و اگر اين مناطق تمايل داشته باشند ژئوپارك ايجاد 
كنند بايد سرمايه گذاري كنند. هم اكنون بيش از ۵۰ ظرفيت براي ايجاد 
ژئوپارك در كشور وجود دارد كه مي توان ظرف يك سال در سطح ملي اين 
ژئوپارك ها را ايجاد كرد و در گام بعدي جهاني شدن آنها را پيگيري كرد تا 

اين مناطق از مزيت اقتصادي و فرهنگي ژئوپارك بهره مند شوند. 

 ۱20 مدرسه چهارمحال و بختياري 
نيازمند بازسازي 

انگار اين يك بازي تكراري در آموزش و پرورش است كه در طول سال 
تحصيلي، هر اتفاق و حادثه اي در مدارس به وقوع بپيوندد، بايد خيلي 
زود ساكت و از رسانه اي شدنش جلوگيري شود و با به پايان رسيدن 
درس و مدرسه، صداي مسئوالن استاني بلند شود كه چند مدرسه 
تخريبي دارند و چقدر از كمبود لوازم و تجهيزات آموزشي و گرمايشي 
و سرمايشي رنج مي برند و اعتباراتشان كفاف مخارج را نمي دهد و... 
در همين رابطه مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس چهارمحال و 
بختياري از وجود 1۲۰ مدرسه تخريبي در سطح استان خبر داده كه بايد 
در كمترين زمان يا بازسازي شوند يا اماكن ديگري جايگزين آنها شوند. 

    
وقتي از مدارس فرسوده و تخريبي صحبت به ميان مي آيد، منظور اماكن 
آموزشي بدون رنگ و پرده و المپ هاي رنگي نيست. از ساختمان هايي 

صحبت مي شود كه هر آن امكان ريزش و بروز يك فاجعه را دارند. 
 تحصيل در مدارسي كه بدون در نظر گرفتن كمبود تجهيزاتشان حتي 
ايمني هم ندارند آنقدر سخت و دشوار است كه بگوييم براي دستيابي 
به حداقل مدرك از نگاه دانش آموزان اين گون��ه مدارس، آنقدرها كه 
ما به اصطالح شهرنشين ها تصور مي كنيم، آس��ان نيست. بسياري از 
دانش آموزان هنوز هم براي تحصيل بايد رنج و سختي هايي را به جان 
بخرند، س��ختي هايي كه يا به دليل محروميت ها يا بي توجهي برخي 

مسئوالن نصيبشان شده است. 
   هزار مدرسه نيازمند سيستم گرمايشي سرمايشي

در اس��تان چهارمحال و بختياري هم هنوز مدارس��ي وجود دارد كه 
نيازمند بازسازي و تجهيز است. البته تعداد اين گونه مدارس يكي دو 
تا نيست و حاال به بيش از 1۰۰ مدرسه رس��يده، تا جايی كه مديركل 
نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس اين اس��تان از وجود 1۲۰ مدرسه 
تخريبي خبر مي دهد.  محمدرضا براتي با اش��اره به وجود يك هزار و 
9۰۰ فضاي آموزشي در استان، مي گويد: »از اين تعداد يك هزار و ۶۰۰ 
مدرسه وجود دارد كه 1۲۰ مدرس��ه تخريبي بوده و نيازمند بازسازي 
اس��ت، همچنين يك هزار مدرس��ه نيازمند مجهز ش��دن به سيستم 

گرمايشي و سرمايشي است تا امنيت در اين مدارس تأمين شود.«
وي با بيان اينكه با توجه به شرايط موجود و قيمت مصالح ساختماني، 
اعتبار مورد نياز براي ساخت مدارس تخريبي استان ۲۵۰ ميليارد تومان 
است، ادامه مي دهد: »براي ۶۰۰ مدرسه در استان كه نيازمند ترميم 
و مقاوم سازي بوده، بايد هر چه سريع تر اقداماتي انجام شود.« به گفته 
براتي، به  رغم افزايش قيمت و مش��كالت اقتصادي، خيران همراهي و 

تعأمل مطلوبي در ساخت مدارس داشته اند. 
   خيران بازوان نظام آموزش

اين درست است كه طي سال هاي اخير مخصوصاً دو دهه گذشته خيران 
كمك هاي بس��ياري به سيستم آموزشي كش��ور كرده اند و اگر كمك 
خيران به عنوان بازوان توانمند آموزش و پرورش در س��اخت و تجهيز 
مدارس نبود، آموزش و پرورش با مش��كالت بس��ياري مواجه مي شد. 
اما اين مس��ئله نبايد خيال مسئوالن آموزش��ي را راحت كند و حتي 
نخواهند براي ايمن سازي مدارس هم كاري بكنند.  مديركل نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس چهارمحال و بختياري با اشاره به وجود ۳۳۰ 
خير مدرسه ساز و ساخت ۳۰۶ پروژه با مشاركت خيران از سال ۶1 تا 
9۷ در استان، مي گويد: »يك هزار و ۵41 باب كالس درس با زيربناي 
۲۰۷ هزار و ۳۵۰ متر مربع با مشاركت خيران در استان احداث شد.« 
براتي ادامه مي دهد: »در سال گذشته از ۳۰ باب پروژه افتتاح شده، ۲۰ 
پروژه در قالب 9۸ كالس درس با زيربناي 14 هزار متر مربع با مشاركت 
خيران احداث شد.« وي خاطرنش��ان مي كند: »در سال جاري از ۶۰ 
پروژه در حال اجرا و 4۵ پروژه در قالب ۲۰۵ كالس درس با زيربناي ۳۲ 

هزار و ۵۰۰ مترمربع با مشاركت خيران انجام مي شود.«

زيبا احمديمحمدرضا هاديلو

آغاز عمليات 20 طرح ورزشي در استان مركزي   
مديركل ورزش و جوانان اس�تان مركزي از آغاز عمليات اجرايي     مركزي

20طرح ورزشي در استان مركزي خبر داد. 
عابد حقدادي مديركل ورزش و جوانان استان مركزي با اشاره به آغاز عمليات اجرايي ۲۰ طرح ورزشي در 
استان مركزي گفت: اعتبار پيش بيني شده براي ساخت اين طرح هاي ورزشي ۲۵۰ ميليارد ريال است كه 
بخشي از آن از محل منابع ملي و بخشي نيز از اعتبارات استاني تامين مي شود. وي افزود: تاالر مسابقات و سالن 
يك هزار نفري شهر محالت، پيست تمام فول تارتان اراك، سالن ۳ هزار نفري و بزرگ ترين تاالر مسابقات 
استان مركزي با رعايت استانداردهاي بين المللي، سالن ورزشي دستجان اراك، سالن ورزشي جواديه خمين 
و شهر كميجان از مهم ترين طرح هاي ورزشي اداره كل ورزش و جوانان استان مركزي در سال جاري است. 

پنجمين جشنواره ملي فرهنگ عشاير در ياسوج برگزار مي شود  
پنجمين جشنواره ملي فرهنگ عشاير ايران زمين با عنوان كوچ     كهگيلويه و بويراحمد

در شهرستان ياسوج برگزار مي شود. 
محمود باقري، مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به آغاز 
پنجمين جشنواره ملي فرهنگ عشاير در ياسوج گفت: اين جشنواره با حضور همه استان هاي عشاير نشين 
كشور برگزار مي شود. وي با اشاره به اينكه جشنواره ملي فرهنگ عشاير ايران زمين در سال ۸۵ با حضور 1۵ 
استان، سال ۸9 با حضور 14 استان، سال 9۵ با حضور 1۶ استان و سال 9۷ با حضور ۲۰ استان در كهگيلويه 
و بويراحمد برگزار شده است، افزود: نمايش نوع سرپناه هاي عشايري، موسيقي و شاهنامه خواني ادبيات 

بومي و فولكلور، پخت غذاهاي محلي و نمايش صنايع دستي از جمله برنامه هاي اين جشنواره است. 

خبرگزاری تسنيم


