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صنعتي و راه يافتن 
آنها به محيط زيست 
در كن�ار ازدي�اد ريزگردها از جمل�ه معضالت 
زيست محيطي بوشهر است؛ موضوعي كه سبب 
شده در برخي موارد اين آلودگي ها به راحتي به 
خليج فارس نيز راه يابند و موجب آلودگي بخش 
قابل توجه�ي از آب آن ش�ود.  نگران�ي از اين 
وضعيت سرانجام موجب شد تا دست اندركاران 
محيط زيست استان با همكاري ساير سازمان ها 
برنامه مدوني را براي مقابل�ه با اين معضالت در 
دس�تور كار قرار دهند و بر همين اساس رئيس 
مجم�ع ام�ور صنف�ي بوش�هر ب�ا اش�اره ب�ه 
شناس�ايي1400 صنف آلوده در شهر بوشهر از 
انتقال آنها به شهرك هاي صنعتي خبر داده است. 

    
قرار گرفتن استان بوشهر در معرض انواع آاليندگي ها 
از جمله فاضالب ش��هري، وقوع پديده ريزگردها 
و آاليندگي هاي تأسيس��ات نفتي و گازي س��بب 
ش��ده تا اين روزها اين شهر در ش��رايط نامناسب 
زيست محيطي باشد.  در حال حاضر آلودگي هاي 
صنعتي يكي از مهم ترين چالش هاي زيست  محيطي 
در شهرستان هاي جنوبي اين استان است چراكه 
به علت بي توجهي به هدايت آلودگي هاي ناشي از 
تأسيسات نفت و گاز و پتروشيمي در شهرستان هاي 
شمالي، اين آلودگي ها به راحتي وارد محيط زيست 
مي ش��ود.  اي��ن در حالي اس��ت ك��ه بي توجهي 
ب��ه آاليندگي ها در س��اير فعاليت ه��اي صنعتي 
ازجمله صنوف آالينده اي همچون س��نگبري ها، 
سيمان فروشي و آهن فروشي ها سبب شده تا اين 
مشكالت به باالترين حد و اندازه برس��د.  در كنار 
اين مورد، فاضالب ش��هري به عنوان يكي ديگر از 

معضالت زيست محيطي استان بوشهر مطرح است 
كه همه شهرهاي استان به نوعي با اين مشكل دست 
و پنجه نرم مي كنند.  پس از اين نوع آلودگي نوبت 
به پديده ريزگردها و گرد و غبار مي رسد.  به طور كه 
عالوه بر ريزگردهايي كه از كشورهاي همسايه وارد 
بوشهر مي شود، در برخي مناطق استان نيز به علت 

فرسايش خاك شاهد وقوع گرد و غبار است. 
   آلودگي ها  نفس شهر را گرفت 

روند رو به رشد صنعتي شدن بوشهر موجب شده 
تا روز به روز بر ميزان آلودگي در برخي از مناطق 
اين استان افزوده شود. اين درحالي است كه وجود 
ريزگردها كه مهمان ناخوانده از س��وي برخي از 
همسايگان غربي است سبب شده تا نفس كشيدن 
مردم منطقه هر روز س��خت تر از گذش��ته شود.  
مديركل حفاظت محيط زيس��ت استان بوشهر با 

تأييد اين موضوع مي گويد: »در برخي از روزهاي 
سال ميزان آلودگي ناش��ي از ريزگردها در هواي 
بوشهر به ۹۷۹ ميكروگرم بر مترمكعب رسيده است 
كه اين ميزان ريزگرد ۶ برابر حد استاندارد است.« 
حسين دلشب مي افزايد: »ورود اين ريزگردها عالوه 
بر آاليندگي و ايجاد بحران سبب بروز مشكالتي 
براي مردم به ويژه بيماران قلبي و عروقي و سالمندان 
مي شود.« اين اظهارات در حالي بيان مي شود كه در 
حال حاضر وجود ريزگردها و آلودگي هاي صنعتي 
سبب شده تا سه شهر بوش��هر، برازجان و گناوه و 
عسلويه در وضعيت بحراني قرار بگيرند؛ موضوعي 
كه در صورت تداوم دار بودن مي تواند به بروز بحران 

هميشگی بينجامد. 
   كاهش آلودگي با هدايت آالينده ها 

از آنجا كه هداي��ت آالينده ها ب��ه تصفيه خانه و 

ايجاد فيلترهاي ج��ذب آلودگ��ي از مهم ترين 
راهكارها براي كاس��تن از آلودگي ها به ش��مار 
مي رود لذا اين مهم چندي است كه مورد توجه 
دست اندركاران محيط زيست بوشهر قرار گرفته 
است.  يكي از كارشناسان محيط زيست در اين 
خصوص به »جوان« مي گويد: »اثرات خورندگي، 
زنگ زدگي و آلودگي خاك و آب هاي سطحي و 
زيرزميني از مهم ترين اثرات آاليندگي فاضالب 
است كه در صورت رها ش��دن در محيط زيست 
مي تواند رقم بخورد.« محمدرضا عرب مي افزايد: 
»به همين جهت ايجاد ش��بكه هاي فاضالب كه 
در ساخت آنها استانداردهاي الزم به كار گرفته 
مي ش��ود، براي جمع آوري و تصفي��ه فاضالب 

ضروري است.« 
   انتقال صنوف آلوده به شهرك هاي صنعتي 
از آنجا كه بيشتر شهرك هاي صنعتي با دارا بودن 
سيستم تصفيه فاضالب و استفاده از فيلترهاي 
جذب آلودگي سهم بسياري در كنترل آلودگي ها 
دارن��د، لذا اي��ن مهم موجب ش��ده ت��ا مديران 
محيط زيست و شهري براي كاهش آاليندگي ها 
تمامي واحدهاي صنعتي را كه به نوعي نقش در 
آاليندگي دارند به اين مناطق انتقال دهند كه به 
عنوان مثال مي توان از بوش��هر نام برد.  مصطفي 
گراشي رئيس مجمع امور صنفي بوشهر با اشاره 
به شناسايي ۱۴۰۰ صنف آالينده در شهر بوشهر 
در اين خصوص مي گوي��د: »اين صنوف آالينده 
طي رايزني هاي انجام شده بايد به شهرك صنعتي 
بوش��هر هدايت ش��وند كه تعداي از آنها به اين 
شهرك هدايت شده اند كه فعاًل اولويت با صنوف 
آالينده اي همچون سنگبري ها، سيمان فروشي و 
آهن فروشي ها است ولي انتقال كلي اين صنوف 

عزم جدي مسئوالن را نياز دارد.«

»فارس« استاني با مزيت هاي نسبي در بخش هاي 
كشاورزي، گردشگري، صنعتي و معدني، تجاري 
و دانشگاهي است كه بيش از ۷ درصد از جمعيت 
و گستره ايران اسالمي را به خود اختصاص داده. 
ح��اال و مثل بس��ياري از اس��تان هاي ديگر، اين 
اس��تان هم با ش��كاف جدي در عرصه اقتصادي 
روبه رو شده اس��ت، با كاهش نرخ سرمايه گذاري 
در 5 سال گذشته به ركوردهاي جديدي در نرخ 
توليد ناخالص داخلي و به تبع آن در آمار بيكاري 
مواجه بوده است.  بر اساس برنامه ريزي هاي انجام 
شده، استان فارس بايد در هر سال بتواند 5۰ هزار 
ش��غل جديد در خود ايجاد كند و در افق ۱۴۰۴ 
بايد س��هم صادرات فارس ب��ه ۱2 ميليارد دالر 
برسد، موضوعي كه تاكنون حداقل در آمار و ارقام 

هم محقق نشده است. 
   حمايت در مقابل عمل

هفته قبل و در جريان س��فر رئيس ستاد اجرايي 
فرم��ان حض��رت ام��ام)ره( ب��ه اس��تان فارس، 
تفاهمنامه  ۶5۰۰ ميليارد ريالي ميان اين ستاد 
و استانداري فارس براي توانمندسازي اقتصادي 
و اجتماعي و محروميت زدايي اس��تان فارس به 
امضا رسيد. تفاهمنامه اي كه به گفته رئيس ستاد 
اجرايي فرمان امام)ره( گس��ترش ش��ركت هاي 
كوچك و متوسط و بسط شركت هاي دانش بنيان 
از جمله مؤلفه هاي توسعه استان در اين تفاهمنامه 

برش��مرد و تأكيد كرد بايد به س��راغ پروژه هاي 
اقتصادي رفت كه بيش��ترين حجم اش��تغال را 
در كمترين زمان ايج��اد كنند. البته دكترمحمد 
مخبر از افزايش اعتبار اي��ن تفاهمنامه از 35۰۰ 
به ۶5۰۰ ميليارد ريال نيز خبر داد و گفت: »اگر 
ظرف سه سال آينده اين اعتبار عملياتي شود، 2۰ 
درصد به آن اضافه خواهد ش��د.« وي از انتخاب 
يكي از شهرهاي محروم اس��تان فارس به عنوان 
پايلوت اقتصاد مقاومتي و توس��عه و پيش��رفت 
همه جانبه، استقبال و آمادگي اين ستاد را براي 
پش��تيباني از اين طرح اعالم كرد.  كارشناس��ان 
اقتص��ادي معتقدند، وابس��تگي ش��ديد اقتصاد 
فارس به كشاورزي س��نتي و معيشتي، عملكرد 
بد و سياستگذاري هاي ناهمگون مديران گذشته، 
بي توجهي به حضور سرمايه گذاران، ضعف شديد 
صنايع فارس براي رقابت در عرصه هاي جهاني، 
عملكرد ضعيف سيستم بانكي و بروكراسي شديد 
اداري و خشكس��الي، از عوامل مهم تأثيرگذار بر 

بروز شرايط فعلي در اقتصاد استان فارس است. 
   اقدامات عمراني، فرهنگي، اجتماعي

براس��اس تفاهمنام��ه اي كه بين س��تاد اجرايي 
فرم��ان ام��ام)ره( و اس��تانداري ف��ارس منعقد 
شد، س��تاد اجرايي متعهد ش��د تا در طرح هاي 
اقتصادي و زيربنايي تا مبلغ ۶5۰۰ ميليارد ريال 
در استان مشاركت كند. اين اقدام شامل طرح هاي 

توانمندسازي اقتصادي با رويكرد توليد و اشتغال 
و اجرا و تكمي��ل طرح هاي عمران��ي، زيربنايي، 
فرهنگي، اجتماع��ي و حمايت��ي در بخش هاي 
مختلف اس��تان فارس و هم چنين اجرا و تكميل 
طرح هاي عمراني، زيربنايي، فرهنگي، اجتماعي 

و حمايتي در شهرستان كازرون است. 
اج��راي طرح ه��اي توانمندس��ازي اقتصادي و 
مشاركت با كارآفرينان با اولويت كسب و كارهاي 
كوچك و متوسط در مناطق محروم استان مطابق 
با الگوي بنگاه  محور بنياد بركت، همچنين اجراي 
طرح هاي توانمندس��ازي و مش��اركت اقتصادي 
اجتماع محور در قالب الگوهاي آسمان، آفتاب و 
مهتاب با اولويت كسب وكارهاي خرد، كوچك و 
مشاغل خانگي، حمايت از راه اندازي و فعالسازي 
واحده��اي توليدي خرد و متوس��ط با محوريت 
اشتغالزايي و حفظ ظرفيت ها و فرصت هاي بالفعل 
اشتغال در استان با اعطاي تسهيالت مالي ارزان  
قيمت، اعطاي وام قرض الحسنه براي حمايت از 
مشاغل خرد و خانگي و حمايت از طرح هاي دانش  
بنيان استان، از جمله تعهدات ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( در حوزه طرح هاي توانمندسازي 

اقتصادي با رويكرد توليد و اشتغال خواهد بود. 
اما اقدامات ستاد به همين جا ختم نمي شود و در 
زمينه اجرا و تكميل طرح هاي عمراني، زيربنايي، 
فرهنگي، اجتماعي و حمايتي نيز برنامه هايي در 

دستور كار قرار دارد. در زمينه طرح هاي عمراني 
و زيربنايي، س��اخت مدرس��ه، كمك به ساخت 
و تكميل 5۰۰ باب مس��كن محروم��ان، اجراي 
طرح بركت خانواده براي درمان زوج هاي نابارور 
روس��تايي و مناطق محروم به منظ��ور حمايت 
از افزاي��ش جمعي��ت و تحكيم بني��ان خانواده و 
تأمين تعداد 5۰۰ دس��ت جهيزيه براي زوج هاي 
نيازمن��د، از جمله اقدامات س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( در در اين تفاهمنامه خواهد بود.  
هم چنين ستاد، اجراي طرح آبرساني به 2۴ روستا 
در بخش انارستان، اجراي پروژه هاي آبخيزداري، 
مشاركت در تأمين 5۰ درصد از هزينه هاي تجهيز 
بيمارستان حضرت وليعصر)عج(، ساخت يك باب 
مدرسه  ۶ كالسه در روستاي جام بزرگي، ساخت و 
تكميل ۱۰۰ باب مسكن محرومان، ساخت 5 باب 
خانه عالم در روستاهاي معرفي شده از سوي امام 
جمعه كازرون، تجهيز 2 باب حوزه علميه برادران و 
خواهران، تأمين جهيزيه براي ۱۰۰ زوج نيازمند، 
اجراي طرح برك��ت خانواده و كم��ك به تجهيز 
امكانات س��رمايش خانه س��المندان بهزيستي 

شهرستان كازرون را نيز بر عهده خواهد گرفت. 
   توليدات گلخانه اي در دستور كار

الزم به توضيح اس��ت اين اولين اقدام يا حضور 
س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( در استان فارس 
نيس��ت و قبل از اين هم اين س��تاد ۱2۷ طرح، 
شامل ۷ طرح در حوزه  توانمندسازي اقتصادي، 
۱۱۴ پروژه  در زمينه  ام��ور زيربنايي، فرهنگي، 
س��المت و بهداش��ت و درمان، از جمله احداث 
بيمارس��تان ۱2۰ تختخوابي شهرستان نی  ريز 
و ۴ پروژه سرمايه گذاري گروه توسعه اقتصادي 
تدبير را با حجم س��رمايه گذاري 2۶ هزار و ۶5۴ 
ميليارد ريال در استان فارس به اجرا درآورده يا 
در دست اقدام دارد.  البته در صنعت كشاورزي 
با اينكه فارس حدود ۱۱ درصد وزن محصوالت 
كشاورزي كش��ور را توليد مي كند، سهم ارزش 
افزوده آن در اين بخش از مجموع ارزش افزوده 
بخش كشاورزي كشور، كمتر از ۷ درصد است. 
بنابراين اين اختالف نش��ان مي دهد كه استان 
به س��مت توليد محصوالتي رفته ك��ه توليد آن 

گلخانه اي نيست و ارزش افزوده زيادي ندارد. 

   آذربايجان غربي: مديركل كميته امداد آذربايجان غربي گفت: 85 
پايگاه جمع آوري نذورات و كمك ه��اي مردمي كميته امداد در روز عيد 
قربان در آذربايجان غربي برپا مي شود. عزيز سهندي افزود: در سال گذشته 
8۰ پايگاه جمع آوري نذورات مردمي كميته امداد در آذربايجان غربي داير 
بوده كه مردم خير استان، بيش از 3 ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان به صورت 
نقدي و غير نقدي كمك كرده اند. پيش بيني مي شود ميزان نذورات امسال 

با رشد 3۱ درصدي، به ۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان افزايش يابد. 
   اردبيل: سرپرست اداره كل ميراث فرهنگي استان اردبيل از ايجاد ۴۹۰ 
فرصت شغلي جديد در بخش گردشگري استان خبر داد. نادر فالحي با اشاره 
به هدف گذاري ايجاد 2۰ هزار فرصت شغلي در استان اردبيل تا پايان سال 
گفت: بخشي از اين تعداد اشتغال سهم اين اداره كل است. وي ادامه داد: با 
توجه به نقش س��رمايه گذاران بخش خصوصي در زمينه اشتغال تالش و 
جديت بر اين بوده تا از فعاالن اقتصادي در حوزه گردشگري و صنايع دستي 
و طرح هاي سرمايه گذاري در اين بخش ها حمايت هاي الزم را انجام داده و 
بتوانيم زمينه ساز تحقق ميزان اشتغال هدف گذاري  شده در استان باشيم. 

   سيستان و بلوچستان: رئيس سازمان جهاد كشاورزي سيستان و 
بلوچستان گفت: با ايجاد زيرساخت هاي الزم در سال هاي گذشته، امكان 
افزايش پرواربندي و توليد گوشت در اين استان فراهم شده است. مجتبي 
پيريدر بازديد از واحد پرواربندي شهر نگور بندر چابهار افزود: ساالنه ۹۰ هزار 
تن گوشت قرمز در چهار دوره پرواربندي در اين استان توليد مي شود كه در 
تنظيم بازار گوشت كشور نقش بسزايي دارد. هم اكنون نيز 2 هزار رأس دام 
در اين استان كه پرواربندي شده آماده كشتار و عرضه به بازار مصرف است. 
   مركزي: معاون حفاظت و بهره برداري از منابع آب شركت آب منطقه اي 
اس��تان مركزي از تجهيز ۷ هزار حلقه چاه آب در استان مركزي به كنتور 
حجمي به منظور احيا و تعادل بخشي به منابع آب خبر داد. محمود قدبيگي 
گفت: تا پايان امسال پيش بيني مي گردد 3۰ درصد چاه هاي استان مركزي 
صاحب كنتور حجمي شوند. در حال حاضر 2 هزار و ۷۰۰ حلقه چاه غيرمجاز 
در اس��تان مركزي وجود دارد كه به دو بخش چاه هاي مشمول فرم يك با 

۱۶۰۰ حلقه و چاه هاي فعال فرم پنج با ۱۱۰۰ حلقه تقسيم مي شوند.

نماينده مردم ساري در گفت وگو با »جوان«
 كارخانه فرآوري زباله ساري 

مشكل زيرساختي و زيست محيطي دارد 
تعيين تكليف حدود 1400تن زباله با افتتاح 
چندين كارخان�ه فرآوري و كمپوس�ت 
زباله در اس�تان مازندران خبر مس�رت 
بخشي بود كه چندي پيش از سوي محمد 
اسالمي، اس�تاندار مازندران عنوان شد. 
چرا كه امحاي زباله در مناطق ش�مالي و 
گردشگرپذير به معضلي الينحل تبديل 
ش�ده و حاال با انتش�ار اين خبر روزنه اميدي براي م�ردم مازندران 
ايجاد شده اس�ت كه باالخره از ش�ر زباله هاي آلوده رها مي شوند. 
زباله هايي كه به دليل نبود سيس�تم امحاي مناسب در هر گوشه اي 
رها مي شوند و به زيبايي روستاها و محيط زيست خسارت مي زنند. 
از اين رو براي كسب اطالعات بيشتر به سراغ محمد دامادي نماينده 
مردم ساري در مجلس شوراي اسالمي رفتيم كه وي در گفت وگويي 
با »ج�وان« درب�اره نتيجه بخ�ش يا نب�ودن آن توضي�ح مي دهد. 

    
معضل زباله اس�تان هاي ش�مالي به موضوع�ي تكراري 
تبديل شده است و هر روز خبرهايي در رابطه با كلنگ زني 
و افتتاح قريب الوقوع پروژه اي مشكل گش�ا در اين باره 
منتش�ر مي  ش�ود، اما باز هم معضل پابرجا مي ماند. حاال 
وعده تعيين تكليف حدود 1400تن زباله با افتتاح چندين 
كارخانه فرآوري و كمپوس�ت زباله در مازندران از سوي 
استاندار اين اس�تان مطرح ش�ده، به نظرتان قرار است 

دوباره كلنگي براي رفع اين معضل بر زمين زده شود؟
اين كه استاندار وعده تعيين تكليف حدود ۱۴۰۰ تن زباله را داده اند، مربوط 
به همان پروژه هاي قبلي مي شود و قرار نيست كلنگ جديدي بر زمين زده 
شود. بنابراين موضوع جديدي از س��وي وي عنوان نشده است. قرار هم 

نيست طرح جديدي براي امحاي زباله هاي استان طراحي شود. 
حاال با توجه به وعده اس�تاندار در رابطه با تعيين تكليف 
بخش قاب�ل توجه�ي از زباله ها مي توان اميد داش�ت كه 
باالخره قرار اس�ت در راس�تاي رفع معضل پسماندهاي 

استان گامي برداشته شود؟
متأس��فانه بحث زباله هاي استان هاي ش��مالي مختص امروز و ديروز 
نيست. همچنين رفع اين معضل سال هاست در دستور كار مسئوالن 
اس��تاني قرار گرفته، اما تنها در مرحله دستور كار اس��ت و اقدام قابل 
توجهي در اين زمينه رخ نداده اس��ت. يعني هر از گاهي فعاليت هايي 
در اين زمينه مي شود و به همان ميزان هم اطالع  رساني  هايي صورت 

مي گيرد، اما در نهايت نتيجه اي حاصل نمي شود. 
چند سال است كه موضوع رفع معضل پسماندهاي استان 

در دستور كار مسئوالن قرار گرفته است؟
بعد از مشكالت متعددي كه انباش��ت زباله ها براي استان ايجاد كرده 
بود، باالخر بعد از كلي تالش دولت قبلي تصمي��م به احداث كارخانه 
فرآوري زباله گرفت. با اينكه مدت زم��ان زيادي از آن زمان مي گذرد، 
اما همچنان هيچ كدام از طرح هاي كليد خورده به مرحله بهره برداري 

هم نزديك نشده اند. 
براي احداث اين كارخانه ها مطالعاتي هم انجام شده است؟

بله؛ بارها مسئوالن شهري و استاني سفرهاي متعددي به كشورهاي 
خارجي داراي تكنولوژي  ف��رآوري زباله رفتن��د و كارهاي مطالعاتي 
فراواني انجام دادند. از همين رو چندين پروژه هم در استان كليد خورد، 
اما متأس��فانه چون آيتم هاي مورد نياز مورد توجه قرار نمي گيرند، هر 
كدام از طرح هاي آغاز شده با شماري از مشكالت همراه هستند. براي 
نمونه مي  توان به همين كارخانه فرآوري زباله ساري اشاره كرد كه حتي 

جانمايي آن هم اشتباه است. 
چرا جانمايي پروژه كليد خورده در ساري اشتباه است؟

متأسفانه اين پروژه در كنار شهرك صنعتي ساري كليد خورده است. 
منطقه اي كه س��طح آب هاي زيرزميني آن باالست و به عنوان محلي 
گردشگرپذير معرفي مي شود. بنابراين نه تنها از لحاظ زيست محيطي 
دچار مشكل است، بلكه با افتتاح اين كارخانه ظرفيت گردشگري ساري 

هم نابود مي شود. 
تنها اين منطقه به لحاظ زيرساختي مناسب بود؟

به طور حتم نه؛ اين منطقه حتي زيرساخت هاي مورد نياز براي احداث 
كارخانه را هم نداشت ، اما مسئوالن عمليات كلنگ زني را انجام دادند. 
درحال حاضر ج��اده اي كه منتهي ب��ه كارخانه فرآوري زباله س��اري 
مي ش��ود جوابگوي ترددهاي عادي هم نيست، حاال چه برسد به رفت 
و آمد ماش��ين هاي حمل زباله كه مشكل ساز خواهد ش��د. بنابر اين 

نمي توان از اين طرح هاي ناقص انتظار چنداني هم داشت. 

 ضعف ساختار 
علت استعفاي مديران مدارس خميني شهر

طي روزهاي اخير خبري مبني بر استعفاي جمعي از مديران مدارس 
شهرستان خميني شهر منتشر شد كه حكايت از گله مندي آنها از 
برخي عملكردهاي آموزش و پرورش استان داشت. موضوع نارضايتي 
از برنامه هاي آم�وزش و پرورش حرف امروز و ديروز نيس�ت و بارها 
اعالم شده بود كه آموزش و پرورش از ضعف ساختاري رنج مي برد. اما 
بي توجهي به صحبت ها و خواسته هاي مديران آنقدر ادامه پيدا كرد تا 
در نهايت فرهنگياني كه بيش از 20 سال سابقه كار در اين نهاد را دارند 
تصميم بگيرند خواسته هايشان را به اين طريق مطرح كنند تا شايد 
گوش شنوايي براي حرف هايش�ان پيدا شود. حاال عضو كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي علت استعفاي اين مديران 
را سختي كار و دستور براي تدريس و افزايش حقوق عنوان مي كند. 

    
بعد از اينكه جمعي از مديران مدارس شهرستان خميني شهر اقدام به 
استعفاي دسته جمعي كردند، به خوبي مشخص بود آنها حرف هايي 
دارند كه كسي براي شنيدنش وقت نمي گذارد.  شايد باور اينكه گروهي 
فرهنگي بعد از 2۰ سال فعاليت و زحمت در اين عرصه به يكباره بخواهد 
از كار جدا و عطاي آن را به لقايش ببخشد، سخت باشد. به خصوص اينكه 

تدريس و در كنار دانش آموزان بودن اول عشق است و بعد شغل. 
با اين اوصاف روز گذشته عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
شوراي اسالمي علل استعفاي دسته جمعي تعدادي از مديران مدارس 
در خميني  شهر را پاره اي از مشكالت و خواسته هاي آنان عنوان كرد كه 
قابل حل است.  سيدمحمدجواد ابطحي با اشاره به خواسته هاي مديران 
به تسنيم گفت: » اعالم ش��ده بود كه مديران و معاونان مدارس بايد ۶ 
ساعت س��ر كالس بروند، با گرفتاري هايي كه يك مدير دارد پيگيري 
كار مدرسه وقتي براي او نمي گذارد كه س��ر كالس نيز برود. خيلي از 
اين مديران 23- 2۴ سال است كه س��ر كالس نرفته اند و تدريس اين 
افراد سبب پايين آمدن كيفيت كار مي شود.« وي افزود: »دومين علت 
هم سختي هاي كار است و س��ومين مورد افزايش حقوقي است كه از 
طريق پلكاني بايد اجرا مي شد اما اجرا نشده  است. مورد ديگر اينكه حق 
مديريت دبستان كه 2۴ ساعت در هفته است با حق مديريت هنرستان 
كه ۴۰ ساعت در هفته كار مي كند برابر است.« نماينده مردم خميني 
شهر در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه استعفاي اين مديران هنوز 
پذيرفته نشده  است، گفت: »رئيس اداره آموزش و پرورش خميني شهر 
به من گفت براي اينكه اس��تعفاي اين افراد محقق شود بايد تك تك 
اس��تعفا دهند. اس��تعفاي دس��ته جمعي را نمي توانيم بپذيريم و اگر 

خواهان استعفا هستند بايد به طور انفرادي استعفا دهند.«
   ضعف ساختاري در آموزش و پرورش

متأس��فانه در حال حاضر وزارتخان��ه آموزش و پ��رورش از يك ضعف 
ساختاري عظيم رنج مي برد. مشكالتي كه در تار و پود آن رخنه كرده و 
سخت بشود در كمترين زمان آنها را رفع كرد. مشكالتي مانند ساماندهي 
نيروها و بودجه هاي سنواتي كه سازمان برنامه و بودجه آن را در رديف 
سيزدهم وزارتخانه ها مي چيند. اين مسئله يعني وزارتخانه هاي ديگر در 
اليحه بودجه بر آموزش و پرورش اولويت دارند و بحث فرهنگ و آموزش 
و پرورش در رتبه هاي پايين تر قرار دارد. موضوع بعدي هم اجراي سند 
تحول آموزش و پرورش، بحث عوض ش��دن كتب درسي و شيوه هاي 
آزمون هاي توصيفي است.  در همين راستا و در رابطه با استيضاح وزير 
آموزش و پرورش، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي 
اسالمي معتقد است: »وزرات آموزش و پرورش يك سري مشكالتي دارد 
كه معتقدم هركس وزير شود نمي تواند اين مشكالت را حل كند. تصور 
ما اين بود كه بطحايي به خاطر ارتباطي كه با آقاي نوبخت دارد بتواند اين 
مشكالت مالي را با رايزني و البي گري حل كند، باالخره فعاليت كردند 
اما آن طور كه بايد و شايد، اين اتفاق صورت نگرفت.« به هرحال مديران 
مدارس در اقصي نقاط ايران نيازمند حمايت و رفع مشكالتشان هستند 

تا با فراغ خاطر به مسئوليت هايشان بپردازند. 

ساختمان تاريخي عمارت فرمانداري كرمان 
مرمت مي شود 

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي     كرمان
و گردشگري استان كرمان از آغاز فاز 

اول مرمت عمارت فرمانداري كرمان خبر داد. 
»غالمرضا فرخي« با اشاره به اينكه فاز اول مرمت عمارت فرمانداري كرمان 
در روزهاي آتي آغاز مي ش��ود، گفت: طي اين عمليات مرمتي سقف ها و 
پش��ت بام ها مورد مرمت و تعمير قرار مي گيرد.  وي با بيان اينكه اين بنا 
مربوط به دوره قاجاريه است، افزود: اين عمارت همچنان اصالت خود را به 
عنوان مركز فرمانداري كرمان حفظ كرده است.  مديركل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري استان كرمان ادامه داد: از مهم ترين تزئينات اين 
بنا گچ بري، آئينه كاري، آجركاري، حوض ها و آب نماي آنها و غيره است.  
ساختمان فرمانداري كرمان مربوط به دوره قاجار است كه با شماره ثبت 

۱۱۶۰۷ به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است. 

بانوي كارآفرين يزدي احياگر مراتع شد 
بان�وي كارآفري�ن ي�زدي ب�ا دريافت     يزد
تس�هيالت اش�تغال از كميته امداد و 
راه اندازي مركز فروش گياهان دارويي و توليدات محلي ضمن ايجاد 
اشتغال براي بانوان سرپرست خانوار روستا، به خودكفايي رسيد. 
اين بانوي مددجوي يزدي كه س��اكن يكي از روس��تاهاي شهرستان 
بهاباد اس��ت با بيان اينكه از ب��دو تولد به  عنوان فرزن��د مددجو تحت 
حمايت كميته امداد بوده است، گفت: پس از ازدواج به دليل مشكالت 
خانوادگي از همسرم جدا شدم و اكنون با پسرم در كنار مادرم زندگي 
مي كنم.  وي افزود: پس  از اينكه تحت حمايت كميته امداد قرار گرفتم 
با مشاوره و راهنمايي مددكاران و كارشناسان اين نهاد با توجه به وجود 
گياهان دارويي فراوان در محل س��كونت اقدام به تهيه و بس��ته بندي 
گياهان دارويي كردم، سپس با دريافت 2۰ ميليون تومان وام اشتغال 
از كميته امداد مركز ف��روش گياهان دارويي و تولي��دات محلي را در 
شهرس��تان بهاباد داير كردم.  اين بانوي كارآفرين با اشاره به اهميت 
توسعه و ترويج انواع گياهان دارويي سازگار با منطقه، ادامه داد: كشت 
گياهان دارويي به لحاظ صرفه اقتصادي و منبع درآمد مناس��ب براي 
كشاورزان و مساعد با شرايط آب و هوايي منطقه در حال افزايش است.   
وي گفت: با راه ان��دازي مركز فروش گياه��ان داروي، ۱۷ نفر از بانوان 
سرپرست خانوار روس��تا كه از لحاظ مالي وضعيت مناسبي نداشتند 
در زمينه جمع آوري و بس��ته بندي گياهان داروي، عرقيجات و پخت 

غذاهاي محلي مشغول به كارشده و حقوق دريافت مي كنند.

 پتروشيمي مهران هفته دولت 
كلنگ زني مي شود 

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت     ايالم
اس�تان ايالم از كلنگ زني پتروشيمي 

مهران در هفته دولت خبرداد. 
ياراهلل نصيري گفت: طرح هاي بزرگ صنعتي بسيار زيادي در استان در 
حوزه نفت و گاز در حال اجراست كه در آينده بخش مهمي از اشتغال و 
توليد استان محقق مي شود.  وي افزود: طرح هاي داراي توجيه فني مثل 
پتروشيمي مهران نيز در دستور كار قرار دارد، سرمايه گذار اين طرح پاي كار 
قرار گرفته و از همه لحاظ به جز مسئله محيط زيست آماده كلنگ زني است.  
نصيري با اشاره به اينكه آب، خوراك، زمين و... براي پتروشيمي مهران 
فراهم شده است، ادامه داد: در صورت حل مشكالت حوزه محيط زيست 
اين طرح در هفته دولت كلنگ زني مي شود.  وي افزود: پتروشيمي دهلران 
كه در ساخت است و پتروش��يمي ايالم نيز مراحل پاياني كار قرار دارد، 
مي توان گفت اين استان به يكي از قطب هاي اصلي توليدات پتروشيمي 
در كشور تبديل مي شود.  وي تصريح كرد: منبع عظيم نفت و گاز، زمينه را 
براي اجراي طرح بزرگ نفت و گاز در استان فراهم كرده و مسئوالن استاني 

از طرح هاي مختلف در اين زمينه حمايت خواهند كرد. 

محمدرضا هاديلوميترا شهبازي

كارشناس�ان معتقدند وابستگي 
شديد اقتصاد فارس به كشاورزي 
س�نتي و معيش�تي، عملكرد بد 
و سياس�تگذاري هاي ناهمگون 
مدي�ران گذش�ته، بي توجهي به 
حضور س�رمايه گذاران، عملكرد 
ضعيف سيستم بانكي و بروكراسي 
ش�ديد اداري و خشكس�الي، از 
عوامل مه�م تأثيرگذار ب�ر بروز 

شرايط فعلي است
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 سرمايه گذاری 650 ميلياردتومانی 
ستاد اجرايی فرمان امام)ره( در استان فارس

ستاد اجرايي فرمان امام)ره( در تفاهمنامه اي با استانداري فارس، توانمندسازي  استان در زمينه های اقتصادي ، اجتماعي و محروميت زدايي را آغاز كرد

انتقال صنايع به شهرك هاي صنعتي، تنها راهكار كاهش آالينده هاي بوشهر
 انواع آالينده های تأسيسات نفتي و گازي، فاضالب شهري و ريزگردها 

عالوه بر محيط زيست شهری، خليج فارس را نيز مورد تهديد قرار داده است

همين چند روز پيش بود كه رئيس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( با سفر به استان 
فارس تفاهمنامه اي را با اس�تانداري فارس به امضا رساند كه بر اساس آن با 
اختصاص 6500 ميليارد ريال به اين استان، توانمندسازي ها در زمينه اقتصادي 
و اجتماعي و محروميت زدايي آغاز خواهد شد. استان فارس كه از نظر نرخ 

مشاركت اقتصادي رتبه 14 را در بين استان هاي كشور دارد، در زمينه بيكاري 
نيز رتبه دهم را به خود اختصاص داده است و حاال منتظر است تا با حمايت، ايجاد 
بستر و زيرساخت هاي توسعه اي و تشويق و ترغيب سرمايه گذاران به خصوص 
در بخش خصوص�ي و تعاوني افق هاي بهتري را در پيش رو داش�ته باش�د. 

سجاد مرسلی
   گزارش يك
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