
  بوشهر: مديرعامل شركت آب و فاضالب استان بوشهر گفت: اعتبارات 
طرح هاي آبرساني اين اس��تان از ۱۴۶ ميليارد تومان سال قبل، امسال 
به ۳۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته است.  عبدالحميد حمزه پور افزود: 
اختصاص اين ميزان اعتبار به اين بخش بي س��ابقه و در سرعت بخشي 
اجراي طرح هاي آب و فاضالب استان بوشهر تأثيرگذار است.  وي ادامه 
داد: با توجه به حجم مشكالت و كمبودهاي موجود در بخش آب و فاضالب 
ميزان تخصيص اعتبارات اين شركت در س��ال ۹۷، ۲۴۵ ميليارد تومان 

است كه نسبت به اعتبارات سال ۹۶، ۷۰ درصد رشد نشان مي دهد. 
  خوزستان: مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي خوزستان گفت: 
مشكلي در جاده هاي منتهي به مرزهاي استان وجود ندارد و مرزهاي 
چذابه و شلمچه مهياي حضور زائران هس��تند.  غالمعباس بهرامي نيا 
اظهار كرد: با توجه به سيل ابتداي س��ال جاده ها به ويژه جاده منتهي 
به مرز چذابه با مشكل جدي روبه رو بود.  وي افزود: با انجام لكه گيري و 
روكش اين جاده اكنون آماده است و برخي كارهاي امنيتي مانند نصب 

عالئم و خط كشي تا هفته نخست مهرماه انجام خواهد شد. 
   س�منان: مديركل صنعت، معدن و تجارت اس��تان سمنان از آغاز 
ثبت نام تسهيالت رونق توليد س��ال ۹۸ در استان خبر داد و گفت: اين 
اقدام به منظور جلوگيري از ركود واحدهاي توليدي صورت گرفته است.  
بهروز اسودي با بيان اينكه سال گذشته ۸۷۹ واحد توليدي صنعتي و 
كشاورزي استان سمنان بيش از ۹ هزار و ۶۲۰ ميليارد ريال تسهيالت 
رونق توليد از بانك هاي عامل دريافت كردند، افزود: اين رقم حدود ۸۷ 

درصد از سهم پرداختي تسهيالت در استان بوده است. 
   خراسان جنوبي: رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري زيركوه از 
وجود سه كانون فرسايش بادي در زيركوه خبرداد و گفت: در راستاي 
اجراي پروژه هاي بيابانزدايي سال گذشته قريب به ۱۶۵ ميليون تومان 
هزينه شده است.  علي رجبي با اشاره به وضعيت بيابان هاي شهرستان 
زيركوه افزود: ۲۸۰ هزار هكتار از عرصه هاي اين شهرستان بياباني است.  
وي با بيان اينكه در مجموع ۳۷ درصد عرصه هاي شهرس��تان زيركوه 
بياباني است، تصريح كرد: همچنين سه كانون فرسايش بادي با ۱۳۰ 

هزار هكتار در شهرستان وجود دارد. 
   سيستان وبلوچستان: رئيس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفت: 
بيش از ۲ هزار نفر از مردم منطقه »پسكوه« شهرستان سيب و سوران 
از خدمات كاروان سالمت هالل احمر استان مركزي بهره مند مي شوند.  
سيدمحمد هاشمي شهري افزود: گروه درماني كاروان سالمت استان 
مركزي كه با هدف ارائه خدمات س��طح دو نظام سالمت به اين منطقه 
عزيمت كرده اند متشكل از ۱۲ پزش��ك متخصص و فوق تخصص در 
رش��ته هاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوش��ي، قلب و عروق، اعصاب و 
روان، چشم پزش��كي، داخلي، جراحي عمومي، گوش و حلق و بيني، 

دندانپزشكي و پزشك عمومي هستند.

همه چيز براي حماسه اي ديگر آماده شده. ايالم 
و كرمانشاه و خوزس��تان و آذربايجان غربي شور 
و حال ديگري دارند. مرز ميرجاوه در سيس��تان 
و بلوچس��تان هم روزهاي پر چالش��ي را سپري 
مي كند. اما هر چه هست، عشق است و دلدادگي. 
جاده هاي خوزس��تان كه به خاطر وقوع س��يل 
آسيب ديده يا تخريب ش��ده بودند همه آماده و 
در حال حاضر مش��كلي در جاده هاي منتهي به 
مرزهاي استان وجود نداش��ته و مرزهاي چذابه 
و ش��لمچه نيز مهياي حضور زائران هستند.  از 
خوزستان خبر مي رسد لكه گيري و روكش اين 
جاده به اتمام رس��يده و كاره��اي امنيتي مانند 
نصب عالئم و خط كشي تا هفته نخست مهرماه 
و همچنين گيت هاي خروجي اتباع خارجي در 
مرز شلمچه نيز تا پيش از آغاز رسمي سفر زائران 

آماده خواهد شد. 
   تردد خارجي ها فقط از شلمچه

امس��ال هم اعالم ش��ده زائران خارجي فقط از 
مرز ش��لمچه حق تردد دارند و اي��ن افراد بايد 

براي ورود به عراق و پيوس��تن ب��ه راهپيمايي 
كنندگان مراس��م اربعين و بازگشت به ايران از 
اين مرز استفاده كنند.  در همين رابطه مديركل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي خوزستان كه در 
جلسه هماهنگي معاونان حمل و نقل ادارات كل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان هاي معين 
ستاد اربعين حسيني اين استان حضور داشت با 
بيان اينكه بخش حمل و نقل سازمان در دو سال 
گذشته با چالش هاي حمل و نقل كاال، سفرهاي 
تابستانه، خدمات رساني در سيل و اكنون بحث 
تردد زائران روبه رو و در اين ميان، خوزستان با 
تمامي اين موارد درگير بوده، گفت: »بيشترين 
دغدغه كار اصل��ي ما در بحث ت��ردد مربوط به 
بازگشت زائران اس��ت چراكه در يك بازه زماني 

كوتاه انجام مي شود.«
غالمعباس بهرامي ني��ا با تأكيد ب��ر اينكه تردد 
زائران خارجي تنها از مرز بين المللي ش��لمچه 
انجام مي ش��ود، با آمار تردد در سال گذشته كه 
۹۰۰ هزار زائر از مرز شلمچه و بيش از ۴۱۶ زائر 

از مرز چذابه تردد كردند نيز گريزي زده و ادامه 
داد: »در زمينه تردد خارجي ها آسيب شناس��ي 
انجام شده، ضعف و قوت بررسي و بر اين اساس 
امسال با اس��تفاده از ظرفيت هاي حمل و نقل، 
هماهنگ��ي بهت��ر و جلوگيري از م��وازي كاري 

خدمات مطلوب تري ارائه خواهد شد.«
به گفته اين مسئول، در راستاي تأمين سوخت در 
نقطه صفر مرزي و جايگاه مختص اتوبوس ها براي 
حمل زائر تمهيداتي انديشيده شده كه همگي در 
راستاي تسهيل در خدمات رساني به زائران است.  
خبر خوب براي زائراني كه از مرزهاي خوزستان 
تردد خواهند كرد اينكه رئيس كانون انجمن هاي 
صنفي شركت هاي مسافربري اين استان اعالم 
كرده زائراني كه از اين مرزها تردد مي كنند تنها 
۷۰ درصد از كرايه اتوبوس ها را پرداخت كرده و 

از ۳۰درصد تخفيف بهره مند مي شوند. 
   مهران 2 سفره مي شود

يكي از مش��كالتي كه هر س��ال زائران اربعين با 
آن روبه رو هس��تند محل اقامت يا اس��تراحت 

در زمان رفت يا برگش��ت از اين مراس��م است.  
بخصوص زماني كه آب و هوا تغيير يا بارش هايي 
در اس��تان هاي مرزي كش��ور صورت مي گيرد. 
موضوعي كه امسال بيشتر مورد توجه قرار گرفته 
و بقاع متبركه شهرستان اسالم آباد در كرمانشاه 
براي پذيرايي از زوار اربعيني كه از اين اس��تان 
گذر مي كنند، آماده سازي شده است.  »در محل 
بقعه امامزاده حسن اسالم  آباد غرب ۱۵ زائر سرا 
كه هر كدام حدود ۴۰ مترمربع مساحت دارند را 
مفروش و وسايل گرمايشي و سرمايشي را تأمين 
و تمامي امكانات بهداشتي و مورد نياز را فراهم 
كرده ايم و اين زائرس��راها آماده ارائه خدمت به 

زائران هستند.«
اينها بخش��ي از حرف هاي رئيس اداره اوقاف و 
امور خيريه اسالم آباد غرب است كه با بيان اينكه 
ظرفيت هر زائرسرا براي اس��كان بين ۱۵ تا ۲۰ 
نفر اس��ت، مي گويد: »با توجه به بزرگي صحن 
امامزاده عالوه بر زائرسراهاي مذكور براي مواقع 
اضطرار ظرفيت اسكان ۳۰۰ نفر را نيز در امامزاده 
حس��ن داريم. يعني در مجموع حدود ۷۰۰ نفر 
مي توانند از خدمات اين اماكن استفاده كنند.« 

از مهران هم خبر مي رسد از ۲۴ مهر با دو سفره 
شدن مرز مهران، زائران برگشتي ابتدا به شهرهاي 
انديمشك، كرمانشاه و همدان اعزام مي شوند و از 

آنجا به استان ها و شهرهاي خود خواهند رفت. 
در همين رابطه مديركل دفتر حمل و نقل مسافر 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور از 
اجراي طرح ويژه تردد زائ��ران اربعين خبر داده 
كه از ۱۷مهر آغاز مي شود و تا ۳ آبان ادامه خواهد 
داشت. طرحي كه به گفته داريوش باقرجوان، به 
بحث تأمين خوابگاه رانندگان، امنيت مسافران، 
روان شدن ترافيك و ترددهاي بي خطر مي پردازد 
و خلل در آن، تبعات و مشكالت ملي و فراملي را 
به دنبال خواهد داش��ت.  وي تأكيد كرده براي 
رانندگاني كه قصد فعاليت در زمينه تردد زائران 
در كش��ور عراق را دارند هم مالحظاتي در نظر 
گرفته ش��ده به ط��وري ك��ه اتوبوس هاي مدل 
۱۳۹۳ به بعد، طرف قرارداد بودن با شركت هاي 
مسافربري كشور عراق و همچنين داراي سابقه 
شش سفر به كش��ورهاي ديگر از جمله شرايط 
الزم براي اتوبوس هاي متقاضي جابه جايي زائران 
اربعين حسيني از مرز چذابه است.  البته امسال 
هم پيش بيني شده حدود ۶۰ درصد زوار اربعين 

۹۸ از مرز مهران به عتبات عاليات تردد كنند. 
بر همين اس��اس فرمانده انتظام��ي ايالم گفته 
طي روزهاي آينده نزديك به ۵ ميليون زائر وارد 
پايانه هاي مرزي چهارگانه خواهد شد كه بيش از 
۶۰ درصد زائران همانند سال گذشته مرز مهران 

را براي ورود و خروج انتخاب مي كنند. 

يك�ي از مهم ترين 

محمدرضا سوري
   گزارش 2

عش�اير  ويژگ�ي 
كشوركوچ رو بودن 
آنهاست. موضوعي كه در كنار شيريني و تنوع 
بخش�يدن به نوع زندگ�ي، در برخ�ي از موارد 
مي تواند سختي ها و تلخي هايي را نيز براي آنها 
به همراه داشته باشد، كه در اين ميان مي توان به 
نحوه تحصيل دانش آموزان عشاير اشاره كرد.  از 
آنجا كه اي�ن دانش آم�وزان در برخي از مناطق 
خراسان شمالي تنها دو ماه اول سال تحصيلي 
يعني مهر و آبان را در م�دارس تك پايه درس 
مي خوانند. لذا به محض شروع كوچ، مجبورند در 
مدارس چند پاي�ه تحصيل كنند. موضوعي كه 
موجب ش�د تا در سال گذش�ته بيش از 3 هزار 
دانش آموز عشاير با اين چالش كه منجربه اختالل 
در كار مدرسه و يادگيري آنها شد، مواجه و اين 
مسئله به چالش امسال ش�ان نيز تبديل شود. 

    
همواره آموزش وپرورش در زمينه تأمين معلم، 
استاندارد س��ازي م��دارس و تجهي��زات آنها در 
طول س��ال تحصيل با چالش جدي مواجه بوده 
اس��ت، اما اين كمبودها در مدارس عش��ايري و 
دانش آموزاني كه در اين مكان ها درس مي خوانند 
با معضالت بيش��تري مواجه است.  كوچ رو بودن 
عش��اير در برخي از استان هاي كش��ور از جمله 
لرس��تان، خوزس��تان، چهارمحال وبختياري و 
خراسان شمالي موجب ش��ده تا آنها يا نتوانند در 
مدارس ثابت درس بخوانند و يا اينكه به دليل كوچ 
مجبور به جدايي از مدرسه خود و آموزش از طريق 
مدارس كوچ رو ش��وند، موضوعي كه به شدت بر 

روند كيفيت تحصيل آنها تأثير مي گذارد. 

  تحصيل دوماهه در مدارس ثابت 
بررسي ها نشان مي دهد، بيش از ۳ هزار دانش آموز 
عش��ايري در خراسان ش��مالي تنها مي توانند به 
مدت دو ماه مهر و آبان در مدارس ثابت در مناطق 
ييالقي درس خوانده و س��پس به دليل س��رماي 
هوا به اتفاق خانواده خود اقدام به كوچ به مناطق 
قشالقي كنند، موضوعي كه ضمن وقفه در ادامه 
تحصيل در مدارس چند پايه، آنها را دچار چالش 
تحصيلي و آموزش��ي مي كند.  مه��رداد پورقوي 
يكي از معلمان اين نوع از مدارس در اين خصوص 
مي گويد: »با وجود اينكه بيشتر فرزندان عشاير به 
دليل كوچي كه هرس��اله انجام مي دهند، قادر به 
تحصيل در مدارس ثابت نيستند، اما اين موضوع 
براي دانش آموزان عش��ايري خراس��ان شمالي 

نسبت به ساير مناطق تفاوت اساسي دارد.« وي 
در توضيحات بيشتري مي افزايد: »به دليل كوچ از 
مناطق ييالقي در فصل هاي گرم سال به مناطق 
ييالقي در فصول س��رد، دانش آموزان عش��ايري 
در خراسان ش��مالي تنها در دو ماه مهر و آبان در 
مدارس تك پايه درس خوانده و س��پس مجبور 
به كوچ و درس خوان��دن در كالس هاي چند پايه 
مي ش��وند.« با توجه به روش ه��اي متفاوتي كه 
هر آم��وزگار در نحوه درس دادن خ��ود دارد، لذا 
دانش آموزي كه با اين روش خ��ود را وفق داده با 
تغيير معلم در مدارسي كه چند پايه نيز هستند، 
دچار افت تحصيلي مي شود، اين در حالي است كه 
با توجه به زمان اندك مدارس جبران اين موضوع 
براي دانش آموزان عادي س��خت بوده چه رس��د 

كه آنها عشاير باش��ند و در كنار تحصيل مجبور 
به كمك به خانواده هاي عش��ايري خود باش��ند.  
البته بايد به اي��ن مهم نيز توجه داش��ت كه اين 
موضوع عالوه بر تأثير منفي بردانش آموزان موجب 
شده تا معلمان نيز مجبور ش��وند براي ياد گيري 
دانش آموزان و جلوگيري از افت تحصيلي آنها زمان 
بيش��تري را براي تدريس يك درس و فرا گيري 
دانش آموزان بگذارند.  آمارهاي آموزش و پرورش 
خراسان ش��مالي نش��ان مي دهد، تنها در س��ال 
گذش��ته ۳ هزار و ۳۶ دانش آموز عشايري در اين 
استان كه يك هزار و ۸۲۴ نفر آنها پسر و يك هزار 
و ۹۳۸ نفر ديگر آنها دختر بودند، با اين نوع روش 

در ۱۷۷ واحد آموزشي درس خواندند. 
   مشكالت زياد دانش آموزان عشايري 

جداي از مش��كل نح��وه تدري��س به اين گ��روه از 
دانش آموزان، در اين ميان مي توان به موارد ديگري نيز 
اشاره كرد كه از آن جمله مي توان به وضعيت نامناسب 
مدارس از لحاظ غيراس��تاندارد بودن، وضعيت آب 
آشاميدني، سرويس هاي بهداشتي و تأمين سوخت 
اين مكان هاي آموزشي اشاره كرد.  بررسي ها نشان 
مي دهد، به دليل كوچ رو بودن عشاير نمي توان براي 
دانش آموزان آنها مكان ثابتي را به عنوان مدرس��ه و 
كالس درس انتخاب كرد به طوري كه اين موضوع 
موجب شده تا سرويس هاي بهداشتي و تأمين آب 
آشاميدني اين گونه مدارس همواره با چالش مواجه 
شوند.  اين در حالي است كه بكار گيري و استفاده از 
بخاري هاي نفتي غير اس��تاندارد و تأخير در تأمين 
س��وخت اين مدارس از ديگر مش��كالت پيش روي 
اين مدارس اس��ت، موضوعي كه ب��ه گفته برخي از 
كارشناسان تنها مي توان با ساخت و نصب مدارس 

كانكسي تا حدود زيادي از بار اين كمبودها كاست.

كوچ نشيني چالش تحصيلي 3 هزار دانش آموز عشاير خراسان شمالي
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جاده هاي ايران آماده اجراي طرح هاي ويژه اربعين
تأمین خوابگاه رانندگان، امنیت مسافران و روان شدن ترافیك از برنامه های سازمان حمل و نقل کشور در ایام اربعین است

88498441سرویس  شهرستان

 توليد فرش و تابلو فرش ابريشمي 
در قطب ابريشم ايران 

13 هزار بافنده فرش در حالي در استان گیالن فعالیت مي کنند که این 
استان به عنوان قطب نخست تولید ابریشم شناخته مي شود. به طوري 
که 41 درصد از ابریشم کشور در گیالن تولید و این محصول به عنوان 
ماده اولیه فرش هاي نفیس و تابلوهاي ابریشمي شناخته مي شود. 
از همین رو با هدایت بافندگان اس�تان براي افزای�ش تولید فرش و 
تابلوهاي ابریشمي مي توان ظرفیتي در راستاي صادرات و ارزآوري 
ایجاد کرد که هم به نوغانداران در راس�تاي حفظ اشتغالشان کمك 
مي کند و هم براي فرش بافان انگیزه اي در راستاي تالش بیشتر است. 

    
گيالن با برخورداري از ۴۱ درصد از ابريشم توليدي كشور و وجود حدود 
۱۳ هزار بافنده فرش ظرفيت بااليي براي توليد فرش ها و تابلوفرش هاي 
نفيس صادراتي دارد. امكاني كه ش��ايد تاكنون چندان مورد توجه قرار 
نگرفته باش��د و از اين پس مي توان به آن به عنوان فرصتي در راستاي 
اشتغالزايي، افزايش توليد و حتي صادرات و ارزآوري توجه داشت. الزم 
به ذكر است كه هر س��ال حدود هزار تن پيله ابريشم توليد مي شود كه 
همان طور كه گفته شد ۴۱ درصد از اين توليدات متعلق به استان گيالن 
است كه اين منطقه را به عنوان قطب نخست اين توليدات معرفي مي كند.  
البته الزم به ذكر اس��ت كه طي چند دهه اخير ب��ه دليل كم توجهي به 
صنعت نوغانداري بسياري از توتستان هاي استان متروكه و كارخانه هاي 
پيله خشك كني تعطيل شده اند. از همين رو براساس اطالعات موجود 
حدود ۱۳ هزار خانوار از صنعت ابريشم كنار رفته اند. چراكه طي سال هاي 
اخير مواد اوليه واحدهاي نساجي بيشتر از خارج از كشور تأمين مي شد 
و همين موضوع صنعت ابريش��م كشور را با مش��كل مواجه كرده بود و 

نوغانداران يكي پس از ديگري دست از كار مي كشيدند. 
   13 هزار بافنده ظرفيتي براي توليد فرش ابريشمي

با اين حال حاال توجه ب��ه ظرفيت هاي داخلي و فع��ال كردن صنايع 
پيشين بيش از گذش��ته مورد توجه قرار گرفته اس��ت. عالوه بر اين با 
توجه به ظرفيت صنعت فرش اس��تان و امكان همكاري نوغانداران با 
فرش بافان براي توليد فرش و تابلو فرش امكان بازگش��ت نوغانداران 
دست از كار شسته گذش��ته دوباره فراهم شده است. رئيس اداره امور 
فرش سازمان صمت گيالن در اين باره به ايسنا گفت: »گيالن خاستگاه 
ابريشم كشور است و اين استان مي تواند حرفي در صنعت فرش بافي 
بخصوص فرش ابريش��مي براي گفتن داشته باشد.« مجتبي مهري با 
بيان اينكه در حال حاضر ۱۳هزار و ۳۹۶ نف��ر در گيالن بافنده فرش 
وجود دارد، افزود: »بيمه يكي از عوامل تشويقي براي جذب افراد جديد 
در حوزه بافت فرش اس��ت و تحقق اين امر به تع��داد بافندگان فرش 
استان مي افزايد.« عالوه بر بيمه، مسئوالن بايد براي فعال كردن اين 
بخش سياست هاي تشويقي بسياري را در برنامه قرار دهند. موضوعي 
كه رئيس اداره امور فرش سازمان صمت گيالن نيز با تأييد آن بيان كرد: 
»هرس��اله به ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر از بافندگان فرش گيالن تسهيالت كم 
بهره داده مي شود تا بتوانند براي افزايش بافت فرش در گيالن فعاليت 
بيشتري داشته باشند.« مهري تأكيد كرد: »در حال حاضر تقريباً ۵۱ 
هزار مترمربع فرش در گيالن بافته مي ش��ود و فرش گيالن به عنوان 
يكي از باكيفيت ترين فرش هاي كش��ور معرفي مي ش��ود. همچنين 
بسياري از بافندگان فرش گيالن تمايل به بافت فرش ابريشمي دارند.« 
بنابر اين از همين فرصت مي توان براي افزايش توليد فرش ابريشمي و 
اشتغالزايي در هر دو صنعت بهره برد. ظرفيتي كه اكنون براي گيالن 
فراهم شده است و نه تنها براي استان سودآور است بلكه براي كشور هم 
مي تواند ارزآوري خوبي را رقم بزند. تنها نيازمند ارائه تسهيالت براي 
تشويق فرش بافان و نوغانداران است. همچنين الزم است براي تسهيل 
در فروش تابلوها و فرش هاي ابريشمي بخشي ايجاد شود تا طرح ها و 
نقشه هايي مطابق با سليقه روز در بازارهاي جهاني را به دست فرش بافان 

برسانند تا توليداتي بازار پسند تر صادر شود.

برگزاري اجالسيه مهندسي رزم با مسئوليت 
گروه مهندسي ۴۲ قدر سپاه استان مركزي    
دبير اجالسيه مهندسي رزم گروه مهندسي     مركزي
۴2 قدر از برگزاري اجالسيه مهندسي رزم 
ب�ا مس�ئوليت گ�روه مهندس�ي ۴2 ق�در اس�تان مرك�زي خب�ر داد. 
 مجيد صالحي دبير اجالسيه مهندس��ي رزم گروه مهندسي ۴۲ قدر در 
نشست اعضاي ستاد كنگره ملي نقش امام راحل در دروان دفاع مقدس و 
گراميداشت ياد ۶۲۰۰ شهيد استان مركزي گفت: اجالسيه مهندسي رزم با 
مسئوليت گروه مهندسي ۴۲ قدر استان مركزي در راستاي برگزاري كنگره 
ملي نقش امام خميني)ره( در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهيد استان مركزي 
برگزار مي شود.  وي افزود: به دليل اينكه گروه مهندسي ۴۲ قدر در دفاع 
مقدس عملكرد بسيار مؤثر و چشمگيري داشته برنامه ريزي برگزاري آن در 
دستور كار قرار گرفته است.  دبير اجالسيه مهندسي رزم گروه مهندسي 
۴۲ قدر با بيان اينكه برگزاري كنگره شهداي استان كار بسيار بزرگي است 
كه زحمات قابل تقديري توسط ستاد كنگره انجام شده و دستاوردهاي 
بسيار مناسبي براي فرهنگ عمومي جامعه خواهد داشت، تصريح كرد: 
كارگروه هاي اجالسيه مهندسي رزم تشكيل شده و وظايف هركدام از اين 
كارگروه ها مشخص شده و همه در حال انجام شدن هستند.  صالحي افزود: 
اين اجالسيه چهارم مهر ماه در سالن فرهنگ سراي شهر با حضور فرماندهان 

ارشد دفاع مقدس و نيروي زميني سپاه پاسداران برگزار مي شود.

علم آموزی  با لوازم التحرير گران    
هر سال با نزديك شدن به آغاز مهر و بازگشايي مدارس در استان هاي 
كشور، مطالب زيادي در مورد كمبودها و نيازهاي مراكز آموزشي منتشر 
مي شود. از فرس��ودگي و ايمن نبودن مدارس گرفته تا كمبود معلم و 
هوشمندسازي كالس ها و سيستم گرمايشي و سرمايشي و... اما امسال 
درد بزرگ تري پيكره آموزش كشور را فرا گرفته. دردي كه والدين آن 
را خوب احساس و مربيان را در طول سال به چالش خواهد كشيد. درد 

گراني لوازم التحرير و كيف و نيازهاي ديگر دانش آموزان. 
از مناطق مختلف و بخصوص مناطق محروم خبر مي رس��د بازار لوازم 
التحرير روزهاي سختي را پشت سر مي گذارد. اگر هر سال دانش آموزان 
از چند هفته جلوتر كيف و كفش و كتاب و دفتر و مدادرنگي هاي خود 
را چندين بار در كنار هم مي چيدند و لحظه شماري مي كردند تا مهر 
از راه برسد، حاال اين پدر و مادرها هستند كه خريد لوازم فرزندانشان 
را به روزهاي آخر سال كشانده اند تا شايد بتوانند قيمت پايين تري را 

پيدا كنند. 
بازارها ش��لوغ نيس��تند و خريدها زياد نيس��ت. برخ��ي خانواده ها به 
خريد يك م��داد و يك تراش و ي��ك پاك كن اكتف��ا مي كنند. خريد 
به وسعت جيبش��ان بس��تگي دارد. وقتي چند دفتر و خودكار و مداد 
بيش از ۱۰۰ هزار تومان هزينه بر م��ي دارد، اينجا ديگر حق انتخاب با 
دانش آموز نيست و مثل هر سال نمي تواند رنگ  و شكل دفترها و مدل 
مدادرنگي هاي مورد عالقه اش را به والدينش نش��ان بدهد.  گروهي از 
پدر و مادرها هم براي شرمنده نش��دن در مقابل فرزندانشان ترجيح 
مي دهند تنها به خريد بروند و نهايت اينكه دانش آموزانشان را در مقابل 

كار انجام شده قرار دهند. 
اما اين تمام ماجرا نيست و بازي از مهر ماه تازه شروع مي شود. وقتي كه 
معلم مشق و تكليف خواهد داد و دانش آموز هم هر هفته نياز به دفتر 
و مداد و خودكار و لوازم جديد خواهد داشت. آن زمان است كه صداي 
پدر و مادرها درآمده و ش��ايد معلمان ترجيح دهند براي رهايي از اين 
فش��ارها مدل و نوع آموزش خود را تغيير دهند كه حتماً ضربه آن به 
دانش آموزان مي خورد.  حاال سخت ترين انشاء مدارس اين است كه از 
دانش آموز بخواهي بنويسد: »علم بهتر است يا ثروت«. موضوعي كه نه 

تنها دانش آموز، كه اوليا و مربيان هم در تحليل آن عاجز مي مانند. 
افزايش سه تا چهار برابري اقالم مورد نياز دانش آموزان فشار زيادي به 
ساكنان مناطق محروم و كم برخوردار وارد كرده است. روستانشينان و 
كارگران فصلي نمي دانند چه طور بايد به خواسته هاي ۹ ماه تحصيلي 
فرزندانشان پاس��خ دهند و اين در شرايطي اس��ت كه درخواست هاي 

»كمك به مدرسه« تحت عناوين مختلف هنوز از راه نرسيده است. 
كمك براي رنگ كردن كالس، كم��ك براي خريد ل��وازم مورد نياز 
زنگ ورزش، كمك براي تعمير سيس��تم هاي گرمايشي و سرمايشي 
و از همه مهم تر درياف��ت پول برگه هاي امتحان��ي و كپي ها و ماژيك 

و تخته پاكن ها. 
به هرحال هر چقدر هم بخواهيم خودمان را راضي كنيم كه علم بهتر 
از ثروت است، امسال مهر با بي مهري تمام از راه رسيده و سايه سنگين 
گراني ها نمي گذارد زيبايي هاي علم نمايان شود. امروز بحث در مورد 
فقر و بي بضاعتي و محروميت نيست. مسئله اصلي گراني هايی است كه 
خانواده هاي متوسط را هم تحت فش��ار قرار داده و حتماً تا چند هفته 
آينده صداي ناله والديني را خواهيم شنيد كه ديگر نمي توانند نيازهاي 
تحصيلي فرزندانش��ان را تأمين كنند و دانش آموزاني كه با دوگانگي 
ادامه تحصيل ي��ا كار و درآم��د مواجه مي ش��وند.  در حالي كه برخي 
روستانش��ينان به خاطر بيكاري به فكر مهاجرت و يافتن كاري براي 
امرارمعاش در شهرها هس��تند، آيا مي توانند براي تحصيل فرزنداني 

هزينه كنند كه هيچ اميدي براي بعد از اتمام درسشان ندارد؟
بر اساس تأكيد قانون اساسي كشور تحصيل رايگان حق تمام دانش آموزان 
اين مرز و بوم است. اما با اين شرايط نه تنها رايگاني وجود ندارد بلكه ادامه 

تحصيل و علم آموزي ها هم با هزار اما و اگر مواجه شده است.

 ثبت ملي مركز شيراز شناسي 
و ۲0 اثر تاريخي فارس     

مديركل ميراث فرهنگي استان فارس     فارس
از ثبت كوشك فرعي باغ گلشن » مركز 
شيراز شناسي« به همراه 20 اثر ديگر در فهرست آثار ملي خبر داد. 
مصيب اميري مديركل ميراث فرهنگي استان فارس با اشاره به ثبت ملي مركز 
شيراز شناسي و ۲۰ اثر تاريخي فارس گفت: در گذشته باغ عفيف آباد كه زماني 
به باغ گلشن معروف بوده است داراي دو كوشك اصلي و فرعي بوده است و بعدها 
اين باغ تفكيك و كوشك اصلي در ميانه باغ عفيف آباد و كوشك فرعي در ميانه 
پارك بعثت قرار مي گيرد.  وي افزود: در جلسه كميته ثبت عالوه بر كوشك 
فرعي باغ گلشن شيراز، حمام گشنكان شيراز، آسياب آرين شيراز، خانه عليپور 
گراش، چهار انبار ارد گراش، تأسيسات آبي پسكل الر، بركه حاج علي  اكبري 
الر، بركه عبداله خاني الر، آب انبار زبكو خشت المرد، تپه جو انبويه المرد، تل 
قلعه ترمان المرد، تل ارزنه مرودشت، تل قربانلك مرودشت، دخمك هاي دره 
مال ۱و۲ مرودشت، تل سفيد الف و ب مرودشت، تل هزار مني مرودشت، تل 
مال خواست ممسني، محوطه داركان فسا، دخمه تنگ خزينه ارسنجان، نقوش 

صخره اي تنگ تيهويي جهرم نيز در فهرست ميراث ملي قرار گرفتند.

با نزدیك شدن به اربعین حسیني، شور و حال و اخبار مرتبط با آن هم افزایش 
مي یابد. حاال فقط این زائران نیستند که خود را براي حضور در بزرگ ترین 
راهپیمایي مس�لمین جهان آم�اده مي کنند بلكه مس�ئوالن و بخصوص 
استان هاي مرزي ایران به صورت ش�بانه روزي در تكاپو هستند تا بهترین 

خدمات را به زائران ارائه کنند. برهمین اساس طرح ویژه تردد زائران اربعین 
توسط سازمان حمل و نقل کش�ور از 1۷مهر تا 3 آبان در جاده هاي کشور و 
همچنین از 24 مهرماه طرح ویژه دو سفره شدن در مرز مهران اجرا خواهد شد. 
البته مثل سال گذشته تردد زائران خارجي فقط از مرز شلمچه صورت مي گیرد. 

ميترا شهبازيمحمدرضا هادیلو

راه اندازي بزرگ ترين كارخانه داروسازي در اردبيل
استاندار اردبيل گفت: با راه اندازي بزرگ ترين كارخانه داروسازي در استان      اردبيل
اردبيل زمينه براي اشتغال يك هزار نفر در اين واحد توليدي فراهم مي شود. 
اكبر بهنام جو استاندار گفت: با راه اندازي بزرگ ترين كارخانه داروسازي شمال غرب كشور در استان 
اردبيل زمينه براي اشتغال يك هزار نفر در اين واحد توليدي فراهم مي شود.  وي از انتشار آگهي جذب 
نيرو در اين واحد توليدي در هفته هاي آينده در نشريات محلي خبر داد و افزود: سرمايه گذار اين واحد 
توليدي در اين زمينه تعهد كرده و به زودي اقدامات براي بكارگيري اين افراد آغاز مي شود.  استاندار 
اردبيل با اشاره به احداث اين واحد در ۳۰ هزار متر فضاي سوله تصريح كرد: ۱۸ هزار متر از اين فضا 
تكميل و آماده سازي شده و ۱۲ هزار متر نيز در دست اجراست و خط توليد آن نيز خريداري و تا چند 

ماه آينده به استان منتقل مي شود.  به گفته بهنام جو اين واحد تا پايان سال به بهره برداري مي رسد.

اجراي طرح جمع آوري زباله از مبدأ در شهر كرج     
در حال حاضر هفت درصد زباله هاي توليدي ش�هروندان كرجی     البرز
به صورت تفكيك شده جمع آوري مي شود و اميدواريم با ارتقاي 

فرهنگ تفكيك زباله از مبدأ اين ميزان تا سال آينده به 1۵ درصد برسد. 
علي كمالي زاده شهردار كرج از اجراي طرح جمع آوري زباله از مبدأ در شهر كرج خبر داد و گفت: چرخ 
دستي هاي كرج با پوشش آبي رنگ و با ش��عار »از خودمان آغاز كنيم« نسبت به جمع آوري زباله ها 
از مبدأ اقدام مي كنند.  شهردار كرج توضيح داد: ۱۰۰ دس��تگاه وانت و ۱۰ غرفه بازيافت در مناطق 
مختلف كرج جانمايي شده و كار جمع آوري زباله هاي تفكيك شده را انجام مي دهند.  وي با اشاره به 
ضرورت ترويج فرهنگ تفكيك پسماند از مبدأ و كاهش توليد زباله، عنوان كرد: مديريت شهري كرج 

طرح هاي متعددي را در اين خصوص در دست اجرا دارد.

حوریه ملکی
   گزارش یك


