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ح کرد: مدیرکل راه و شهرسازی فارس مطر

ساخت ده درصد مسکن اقدام ملی در فارس 

سرپرست امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان فارس خبر داد:

ارتقای 20 پله ای دانشگاه فرهنگیان فارس در رتبه بندی رهنامه سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان کشور

محمدصادق درنیانی- تماشا
خطــر  زنــگ  مــا  کشــور  در  اســت  مدتــی 
منفــی شــدن جمعیــت و پیــری جمعیت 
همیــن  بــه  و  شــود  مــی  شــنیده  کشــور 
منظور قوانین و مقرراتی مربوط به جوانی 
جمعیــت در کشــور تصویــب و به مرحله 

اجرایی درآمده است.
البتــه یکــی از مــواردی کــه منجــر بــه ایــن 
ازدواج  اصــا  یــا  دیــر  گــردد  مــی  اتفــاق 
 نکردن جوانان اســت و صد البته که این 
پدیــده هــای اجتماعــی دالیــل گوناگونــی 
دارنــد و نمــی تــوان بــه ذکــر چنــد دلیــل 
خــاص بســنده کرد اما این یــک واقعیت 
غیرقابــل کتمــان اســت کــه چنــد دلیــل 
در  فرزنــدآوری  و  ازدواج  کاهــش  مهــم 
هماننــد  مــواردی  بــه  ایرانــی  جامعــه 
وضعیــت نامناســب اقتصــادی جامعــه، 
نبود شــغل و مســکن کافی برای جوانان 
و اقشار کم درآمد و قیمت های نجومی 

وبســیار بــاالی خانــه و همچنیــن 
و  شــهرها  در  منــازل  اجــاره 

کانشهر ها می باشد.
دولــت  در  البتــه 
نــژاد  احمــدی  دکتــر 
ح مســکن مهــر  طــر
تــا  و  گردیــد  آغــاز 

دکتــر  دولــت  پایــان 
تمــام  تقریبــا   روحانــی 

مســکن هــای مهــر برنامــه 
ســاخته  کشــور  در  شــده  ریــزی 

کــه  چنــد  هــر  و  گردیــد  تحویــل   و 
ح دیده  کاســتی های بســیاری در ایــن طر
قیمــت  ارزان  منازلــی  باالخــره  امــا  شــد 

ساخته و تحویل متقتاضیان گردید.
در دولــت دکتــر رئیســی نیــز موضــوع بــه 
ح اقــدام ملــی مســکن کلیــد  شــکل طــر
شــعارهای  در  دولــت  و  اســت  خــورده 
خــود بارهــا اشــاره نمــود کــه ســالی یــک 
در  و  ســاخت  خواهــد  مســکن  میلیــون 
پایــان دوره چهــار ســاله چهــار میلیــون 

شــد.  خواهــد  مــردم  تحویــل  مســکن 
البته اکثر کارشــناس ها معتقد هســتند 
کــه عدد ذکر شــده بســیار بزرگ اســت و 
بعیــد اســت دولــت بتوانــد چنیــن کاری 
 را انجــام دهد،امــا بــا ایــن حــال ســاخت 
شــده  اغــاز  ملــی  اقــدام  هــای  مســکن 
اســت و شــاید چهــار میلیــون مســکن 
ساخته نشود اما در نهایت هرچقدر هم 
ســاخته شود باعث می گردد از جمعیت 
بــا  امیدواریــم  و  شــود  کــم  مســتاجرین 
کاهــش تقاضا اینگونه اجــاره بهاء منازل 

تصاعدی گران نگردد! 
در همیــن راســتا در ادامــه گــزارش آییــن 
تجلیــل از بانــوان شــاغل در اداره کل راه 
و شهرســازی فــارس م ســخنن مدیرکل 
پیرامــون جمعیــت و همچنیــن مطالبــی 
ح مســکن اقــدام ملی و  در خصــوص طــر
ح  شــرایط فارس در مســیر اجرای این طر

بزرگ را می توانید مطالعه کنید.
* جامعــه مولــد به جمعیــت جوان 
و  صنعــت  پیشــرفت،  بــرای 

آبادانی نیاز دارد 
و  راه  مدیــرکل 
فــارس  شهرســازی 
رونــد  بــا  کــرد:  اعــام 
مــا  جمعیــت  فعلــی، 
آینــده  ســال   ٢٠ ظــرف 
مواجــه  ســالمندی  بــا 
می شــود در حالی کــه جامعــه 
بــرای  جــوان  جمعیــت  بــه  مولــد 

بیشرفت، صنعت و آبادانی نیاز دارد.
مهنــدس محمودرضــا طالبــان مدیــرکل 
راه و شهرســازی فــارس در آییــن تجلیل 
از بانــوان شــاغل در ایــن اداره کل کــه به 
مناسبت بزرگداشت مقام زن برگزار شد، 
بیــان کرد: معتقــدم که بانــوان در فضای 
 اداری مقیدتر هستند و مسئولیت هایی 
کــه به آنها واگذار می شــود را بــه بهترین 

نحو مدیریت می کنند.
وی در این جلســه  بــه مباحث مربوط به 

جوانــی جمعیــت و  قوانیــن و مقرراتــی در 
ایــن خصــوص وضــع شــده اشــاره کــرد و 
افزود: رشد جمعیت در کشور به سمت 
منفــی مــی رود و کارگزاران نظــام به خوبی 

در این مسئله ورود کرده اند.
اینکــه  بــر  تصریــح  بــا  طالبــان  مهنــدس 
امــروز جامعه دچــار کمبود نیــروی جوان 
شده، تأکید کرد که اگر امروز این مسئله 
جدی گرفته نشــود با کشور پیری مواجه 
خواهیم شــد و لذا این مهم یک هشــدار 
بــرای جامعــه اســت و مــا را دچــار چالش 

می کند.
او در ایــن جلســه بــه مســکن دار شــدن 
از  آنهــا  ســوم  فرزنــد  کــه  خانواده هایــی 
ابتــدای ســال ۱۴۰۰ بــه بعــد متولــد شــده 
اشــاره و  ابــراز امیــدواری کرد کــه در آینده 
شــاهد افزایش جمعیت جوان در کشور 
باشــیم. در پایان این جلسه مدیرکل راه 
و شهرسازی فارس با اهدای لوح و هدیه 
از بانوان شــاغل در ایــن اداره کل تجلیل 

کرد. 
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان فارس 
در حاشــیه این جلســه در رابطه با مقوله 
ح نهضت ملی مسکن مطالبی رابیان  طر
ح نهضت  داشــت. وی۲۴۰ هــزار واحــد طر
ملــی مســکن را ســهمیه اســتان فــارس 

اعــام کــرد کــه بیش از یــک و نیــم درصد 
آن کــه حــدود چهار هــزار واحد اســت، به 

شکل ویایی احداث خواهد شد.
* ١٤٢هزار واحد ویژه خانوارهای مشمول 

ح اقدام ملی احداث خواهد شد  طر
مهنــدس طالبــان در ادامــه گفت: حدود 
ح در اســتان  ۴۲۰ هــزار متفاضــی ایــن طــر
از  پــس  کــه  کردنــد  نــام  ثبــت  بــه  اقــدام 
ویــژه  واحــد  هــزار   ١٤٢ نهایــی،  پاالیــش 
ح احــداث  خانوارهــای مشــمول ایــن طــر
از  پــس  فــارس  واقــع  در  شــد.  خواهــد 
پاالیــش نهایــی ١٠ درصــد از مجمــوع کل 
ح نهضت ملی مسکن را به  واحدهای طر
خود اختصاص داده است و از این حیث 

رتبه اول را در کشور دارد.
واحــد  هــزار   ١٤٢ مجمــوع  از  افــزود:  وی 
پیش بینی شده در فارس، ٧٥ هزار واحد 
، ٣٢ هزار واحد مربوط به  مربوط به شــیراز
شــهرهای باالی یکصد هزار نفر جمعیت 
هــزار   ٣٥ و  جهــرم(  و  فســا  )مرودشــت، 
واحــد هم مربوط به شــهرهای زیر یکصد 

هزار نفر جمعیت است.
دســتور  بــا  اخیــرا  داد:  ادامــه   طالبــان 
بــرای شــهرهای زیــر ٥٠   ، رئیــس جمهــور
هــزار نفــر جمعیــت ســاخت واحدهای ۲ 
طبقــه ۲ واحدی و برای شــهرهای بین ٥٠ 

تــا ١٠٠ هــزار نفــر جمعیت نیــز دو طبقه ای 
اســت.  شــده  پیش بینــی  واحــدی   ٤
همچنیــن بــرای شــهرهای بــاالی ۱۰۰ هزار 
نفر جمعیــت واحدهای تا هشــت طبقه 

ساخته می شود.
او خاطرنشــان کــرد: مقــرر شــده در همه 
شــهرهایی که زمیــن به میزان مــورد نیاز 
بــه قطعــات ٢٥٠  وجــود دارد، ویاســازی 
تــا ٢٧٠ مترمربعــی انجــام شــود، بنابرایــن 
تاکنــون حــدود ٤ هــزار واحــد بــه صــورت 
اختیــار  در  کــه  شــده  تعریــف  ویاســازی 

مردم قرار می گیرد.
مدیــرکل راه و شهرســازی فــارس اضافه 
هــزار   ٢٠ ســاخت  اجرایــی  عملیــات  کــرد: 
ح نهضــت ملــی مســکن در  واحــد از طــر
فــارس آغاز شــده کــه طی هفته گذشــته 
و بــا حضــور وزیر محترم راه و شهرســازی 
کلنــگ عملیــات اجرایــی بیــش از ٤٠ هزار 

واحد دیگر به زمین زده شد.
زمیــن  هکتــار   ۳۷00 از  بیــش   *

بــرای ســاخت 1۳0 هــزار واحــد 
فــارس  در  مســکونی 

تأمین شده است 
طالبــان همچنیــن بــا 
بیــان اینکــه بیــش از 
زمیــن  هکتــار   ۳۷۰۰
 ۱۳۰ ســاخت  بــرای 

هــزار واحد مســکونی در 
اســتان فــارس تأمیــن شــده 

اســت، خاطرنشــان کرد که اســتان 
بــرای  زمیــن  تأمیــن  اول  مقــام  فــارس 

نهضت ملی در کشور را دارد.
ح نهضت  * در اکثــر شــهرهای فارس طــر
ملی مســکن بــه صورت ســاخت ویالیی 

در حال اجرا است 
او ادامه داد: به جز ۴ شــهری که به دلیل 
تعــداد زیــاد ثبت نــام کننــدگان و کمبود 
زمیــن مجبــور به آپارتمان ســازی شــدیم 
ح نهضــت  در اکثــر شــهرهای اســتان طــر
ملی مسکن به صورت ویایی یک طبقه 

و دوطبقه در حال اجرا است
ملــی  نهضــت  ح  طــر کــرد:  اضافــه  وی 
مســکن به دلیل توجه به نــوع زندگی در 
مناطقی که نیاز به ســاخت و ساز ویایی 
منــازل اســت کــه اکثــر شهرســتان هــای 
فارس از این مزیت مســتثنی نیستند از 
ح های مســکن دولتی متمایز  مابقــی طر

است.
* در شــیراز و صــدرا تاکنــون بیــش از ۳۳ 

هزار متقاضی به پروژه ها متصل شدند  
فــارس  اســتان  مســکن  شــورای  دبیــر 
صــدرا  و  شــیراز  شــهر  در  کــرد:  اضافــه 
تاکنــون بیــش از ۳۳ هــزار متقاضــی بــه 
پــروژه هــا متصــل شــده  و پیامــک واریــز 
وجــه برای آنان ارســال شــده و یا در حال 

ارسال است.
طالبــان گفــت: متقاضیانــی کــه پیامــک 
واریز وجه دریافت کرده اند توجه داشته 
باشــند که در مدت زمــان در نظر گرفته 
شــده مبلــغ تعییــن شــده را واریز 
ایــن  درغیــر  چــون  کننــد 
صــورت رد درخواســت 
مــی شــوند و نفرات 
دیگر جایگزین آنها 

می شوند.
و  راه  مدیــرکل 
اســتان  شهرســازی 
کــرد:  اعــام  فــارس 
کل  اداره  حفاظــت  یــگان 
راه و شهرســازی اســتان فــارس 
در آبانمــاه ۱۴۰۱ بیــش از ۲۱ هــزار و ۴۵۰ 
متــر زمین از اراضی ملی اســتان به ارزش 
المــال  بیــت  بــه  را  ریــال  میلیــارد   ۴۵۶ 

بازگرداند.
۱حکــم  اجــرای  از   همچنیــن  طالبــان 
قضایی و آزادســازی ۴۲۵۵ هزار متر مربع 
زمین به ارزش ۴۳ میلیارد ریال، خبر داد 
و گفــت: مــردم در پیشــگیری از تصرف و 
حفاظــت از اراضــی ملی و دولتــی و اموال 

بیت المال نقش مهمی دارند.

رئیــس کمیســیون محیــط زیســت، خدمــات 
شــهری و فضــای ســبز شــهرداری شــیراز هــم 
در حاشــیه ایــن مراســم در جمــع خبرنــگاران 
خصــوص  در  ششــم  شــورای  دیــدگاه  گفــت: 
مــا  و  بــوده  فعــال  و  روشــن  زیســت  محیــط 

 در کمیســیون ســه موضــوع اصلــی را دنبــال 
می کنیم. 

 زارعــی افــزود: اولیــن موضوعــی کــه مــا دنبــال 
اب  منابــع  از  اســتفاده  چگونگــی  کنیــم  مــی 
اســت چــرا کــه پایــه همــه بخــش هــای محیط 

اســتفاده  اگــر درســت  و   اســت  آب  زیســت  
 کنیــم شــاهد توســعه فضــای ســبز خواهیــم

 بود.
ح جامع  وی بــا اشــاره بــه پیگیــری تدویــن طــر
اظهــار  شــیراز  شــهرداری  توســط  آب  منابــع 

داشــت: مــورد دومــی کــه مــا در حــوزه محیــط 
نیروهــای  تقویــت  کنیــم  مــی  دنبــال  زیســت 
تخریــب  از  جلوگیــری  بــر  نظــارت  و   بازمانــده 

باغ های قصردشت است.
عضو شورای شهر شیراز گفت: سومین مورد 

که در کمیســیون دنبال می شــود ساماندهی 
روان آب ها و اســتفاده از آب های خاکســتری 
و پســاب فاضاب اســت کــه در همین راســتا 
اولیــن  ســاخت  کلنــگ  آینــده  روزهــای   در 
تصفیه خانه لوکال در باغ های قصردشــت به 

زمین زده می شود که البته در کنار آن به زودی 
بیمارســتان هــا  بــرای   ســاخت تصفیــه خانــه 
پســاب  از  اســتفاده  و  بــزرگ  واحدهــای  و 
دنبــال  هــم  را  آنهــا  ســبز  فضــای  بــرای   آن 

می کنیم.

حسین حسن پور - تماشا
معــاون محیــط زیســت و خدمات شــهری 
شــهرداری شــیراز گفــت: توجــه بــه مبانــی 
محیــط زیســت به عنــوان یکی از مســایل 

ح است.  حیاتی در دنیای امروز مطر
دکتــر غامرضــا غامــی در همایــش هوای 
پاک اظهار داشــت: شــیراز در زمره معدود 
کانشــهرهایی قــرار مــی گیــرد کــه هنــوز از 
هــوای پــاک برخــوردار اســت و حفــظ ایــن 
هــای  مســئولیت  از  یکــی  بــزرگ،  نعمــت 

اصلی ماست. 
 وی بــا تقدیــر از حمایت هــا و دغدغه های 

و  بهداشــت  ســامت،  کمیســیون 
محیــط زیســت شــورای اســامی 

، اظهار داشت:  شهر شــیراز
پدیــده هــای گرمایــش 

تغییــرت  زمیــن، 
آلودگــی  اقلیمــی، 
زیســت  هــای 
مــواردی  و  محیطــی 

از ایــن دســت حیات 
مخاطــره  بــه  را  بشــر 

انداختــه و ایــن در حالی اســت 
که برخی از ســازمان های جهانی هم 

در این زمینه سیاسی کاری می کنند. 
ایــاالت  دولــت  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
متحــده بســیاری از پروتــکل هــای محیــط 
زیســتی را زیرپا گذاشــته و در زمره ناقضان 
 محیــط زیســت در ابعاد جهانی برشــمرده 

می شود. 

معــاون شــهردار شــیراز در بخــش دیگری 
از ســخنانش بــا بیــان ایــن که بــی توجهی 
بــه محیط زیســت در کشــور ما در شــان و 
انــدازه های فرهنگ و اصالت های ارزشــی 
ایرانیان نیســت، افزود:  شــهرداری شــیراز 
در تاش است تا مباحث زیست محیطی 
را در قســمت هــای مختلــف رعایت کند و 
کمیســیون ســامت، بهداشــت و محیــط 
شــیراز  شــهر  اســامی  شــورای  زیســت 
آن  مبانــی  اجــرای  دنبــال  بــه  جدیــت   بــا 

است. 
* متأســفانه در حــوزه فرســایش خــاک بــا 

وضعیت مطلوبی روبرو نیستم 
دکترغامــی بــا اشــاره بــه موضــوع 
گفــت:  خــاک  فرســایش 
متأســفانه در ایــن حوزه 
مطلوبــی  وضعیــت  بــا 
ایــن  و  نیســتم  روبــرو 
منابــع غنی به ســادگی 
آلودگــی  معــرض  در 
قــرار  فرســایش   و 

دارند. 
لودگی های منابع آب  * در حوزه آ
و هــوا با چالش هــای عدیــده ای روبرو 

هستیم 
یــک  عنــوان  بــه  بیابــان  پیشــروی  از  وی 
و  بــرد  نــام  فــارس  پهنــه  در  جــدی  خطــر 
هــای  آلودگــی  حــوزه  در  داشــت:  اظهــار 
منابــع آب و هــوا بــا چالــش هــای عدیــده 
فعالیــت  بــا  بایــد  کــه  هســتیم  روبــرو  ای 

پیشــگیری  راســتای  در  زیرســاختی  هــای 
قــرار  کار  دســتور  در  را  ماجــرا  بهبــود   و 

داد. 
وی در بخــش پایانی ســخنانش خواســتار 
تــداوم رونــد اشــتغال زایــی با پاسداشــت 
مبانــی محیــط زیســتی شــد و افــزود: برخی 
از اســتان هــای صنعتــی در عمــل بــه ایــن 
توســعه  فرآینــد  کــه  انــد  رســیده  نتیجــه 
صنعتــی با چشــمان بســته و بــدون حفظ 
منابع طبیعی ویران کننده است و ضربات 
مهلکــی را بــر پیکــره ســامت جامعــه وارد 

می کند.
فضــای  و  منظــر  ســیما،  ســازمان  رئیــس 
ســبز شــهری شــهرداری شــیراز خبــر داد: 
ح بــرکات  ح کمربنــد ســبز و طــر اجــرای طــر
در ارتفاعات شــهر شــیراز نقــش مهمی در 
کنترل ســیاب ها، روان آب ها و همچنین 

فرسایش خاک دارد.
* آغاز عملیات اجرایی پارک محیط زیست 

در سال آینده
فضــای  و  منظــر  ســیما،  ســازمان  رئیــس 
ســبز شــهری شــهرداری شــیراز در حاشیه 
ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اینکــه اقداماتــی 
 کــه دربهبــود و حفــظ محیط زیســت کمک 
مــی کنــد مــورد تأیید مــا نیز هســت، اظهار 
راســتای  در  بــرکات  ح  طــر اجــرای  کــرد: 
آبخیزداری ارتفاعات پیرامونی شــهر شــیراز 
مهــم ترین اقــدام ما در حــوزه حفظ محیط 
زیست و هوای پاک است که نقش مهمی 

در حفظ محیط زیست دارد.
ح کمربنــد  دکتــر مظفــری بــا اشــاره بــه طــر
ســبز  کمربنــد  ح  طــر اجــرای  گفــت:   ، ســبز
ارتفاعــات شــهر شــیراز  بــرکات در  ح  و طــر
 نقــش مهمــی در کنترل ســیاب هــا، روان 
آب ها و همچنین فرسایش خاک دارد و از 
 ســویی دیگر در تاش هســتیم تــا برخی از 
قســمت هــای ارتفاعــات شــهر شــیراز بــه 
فضاهای ســبز شهری در دسترس تبدیل 

شود.
* پوشــش گیاهــی ارتفاعــات از گونه هــای 

گیاهی کم آب بر و گل های معطر است 
گیاهــی  پوشــش  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ارتفاعــات از گونــه هــای گیاهــی کــم آب بــر 
و گل هــای معطــر اســت، افــزود: تقویــت 
پوشــش گیاهی و حفظ سفرهای آب های 
زیرزمینــی در حفــظ گونــه های جانــوری نیز 
ح شــاهد  اثرگذار اســت و بــا اجرای این طر

محیط زیستی سالم خواهیم بود.
فضــای  و  منظــر  ســیما،  ســازمان  رئیــس 
ح  سبز شــهری شهرداری شــیراز گفت: طر

اداره  در  زیســت  محیــط  پــارک  احــداث 
کل محیــط زیســت اســتان تایید 

شده است و در سال آینده 
ایــن  اجرایــی  عملیــات 

پارک آغاز می گردد.
محیــط  کل  مدیــر   *
فــارس:  زیســت 
هوای شــیراز هــر روز 

ناسالم تر می شود 
پور شــیرزاد در ادامه این 

مراســم نیز ضمن ارایه گزارشی 
از وضعیــت هوای شــیراز در یکی دو 

ســال اخیــر گفــت: البتــه نبایــد فکــر کنیم 
کــه اوضاع همینطور باقی مــی ماند چرا که 
بنــا بــه آمــار هوای شــیراز هــم هــر روز دارد 
ناســالم تر می شود به گونه ای که به گواه 
، در ســال قبــل تنهــا ۱۵روز  هــوا برای  آمــار
افراد حســاس ناسالم بود اما امسال این 

رقم به۳۹روز افزایش یافته است. 
وی بــا اشــاره بــه کاهــش کیفیــت هــوای 
شــیراز در ســال هــای اخیــر گفــت: ســال 
ســال  روزهــای  از  درصــد   ٢٩ در  گذشــته 
درصــد   ٦٥ در  و  بــود  پــاک  شــهر  هــوای 
درصــد   ٥ قبــول،  قابــل  هــوا  پاکــی  روزهــا 
بــرای  ناســالم  هــوای  شــاهد  هــم  روزهــا  
گروه هــای حســاس و کمتــر از ١ درصــد از 
 روزهــا  هم هوای شــهر برای همه ناســالم 

بود. 
اظهــار  فــارس  زیســت  محیــط  کل  مدیــر 
داشــت: این در حالی اســت که امســال از 
ابتدای سال  تا کنون در ۱۹ درصد از روزها 
هــوا پاک، ٦٤ درصد روزها پاکی هوا 
قابل قبول،  ١٣ درصد روزها 
بــرای  ناســالم  هــوای 
حســاس  گروههــای 
روزهــا  درصــد   ٣ و 
هــوا بــرای همــه گــروه  

ناسالم بود.
پورشــیرزاد بــا ســاره به 
اینکــه منبع اصلــی الودگی 
هــوای شــیراز خودروها هســتند 
گفت: منبع اکثر الودگی هوا خودروها 
هســتند کــه یکــی از راهکارهــای اساســی 
توســعه و نوســازی حمــل و نقــل عمومی 
بــرای جلوگیــری از تردد خودروها شــخصی 
پلیــس هــم  ان جــا دارد  کنــار  اســت ودر 
دودزا  خودروهــای  بــا  بیشــتر  برخــوردی 

داشته باشد.

سرپرســت امــور پردیس هــای دانشــگاه فرهنگیان 
استان فارس از ارتقای ۲۰ پله ای دانشگاه فرهنگیان 
اســتان در رتبــه بنــدی رهنامــه ســازمان مرکــزی کل 

کشور خبر داد.
ع شــیبانی در جلسه تجزیه و تحلیل   دکتر کورش زار
فرهنگیــان  دانشــگاه  ای  مــاده   ۴۰ رهنامــه  نتایــج 

اســتان اظهــار داشــت: توجــه بــه اســناد راهبــردی و 
اجرایی شــرط پیشرفت کشور است بر اساس تأکید 
 رهبــر فرزانــه انقــاب نمــی تــوان به نــگارش اســناد و 
رهنامــه هــا دلخوش کرد اما قدمی در مســیر اجرایی 

شدن آنها برنداشت.
سرپرســت امــور پردیس هــای دانشــگاه فرهنگیان 

اســتان فــارس گفت: بر این اســاس همــه همکاران 
بــر  موظفنــد  فرهنگیــان  دانشــگاه  بــزرگ  خانــواده 
پیشــرفت  اجرایــی  منشــور  کــه  رهنامــه  اســاس 

دانشگاه فرهنگیان است گام بردارند. 
کشــوری  هــای  ارزیابــی  در  افــزود:  شــیبانی  ع  زار
همــکاران  فرهنگیــان  دانشــگاه  مرکــزی  ســازمان 

 فارس توانســتند بــا ارتقای ۲۰ پله ای پیشــرفته قابل 
ماحظــه ای را در ایــن زمینــه داشــته باشــد کــه ایــن 
روزی همــکاران در  تــاش شــبانه  بــا  موفقیــت جــز 
مدیریت استان، پردیس ها و مراکز حاصل نمی شد. 
ع شــیبانی تصریح کرد: بایــد ضمن حفظ و تقویت  زار
شــاخص هــای مثبــت اکتســابی موجــود در رهنامه، 

به دیگر شــاخص ها کــه در ارزیابی نمرات ضعیفتری 
کســب کــرده انــد توجــه کرده تــا ان شــاءا... فــارس را 
بــه جایــگاه در خورپایتخــت فرهنــگ و تمــدن ایــران 

اسامی برسانیم.
سرپرســت امــور پردیس هــای دانشــگاه فرهنگیان 
اســتان فارس گفت: دانشگاه فرهنگیان که از سال 

۹۱ با تجمیع تربیت معلم های سراســر کشــور ایجاد 
شــده اســت رســالت تربیت معلمــان تــراز جمهوری 
رفــع  بــا  کنــد  مــی  تــاش  و  برعهــده دارد  را  اســامی 
تنگناهــای فضــا و نیــروی انســانی کمک کنــد تا هیچ 
مدرســه ای در سراســر کشــور از معلمان حرفه ای و 

متعهد خالی نماند.

: معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز

بزرگ ترین مسئولیت ما حفظ هوای پاک شیراز است

یادداشتپژواک

ساکنان کالنشهرها 
در آرزوی دیدن 

آسمانی صاف و 
هوایی پاک

سید محی الدین حسینی ارسنجانی- تماشا
کانشــهرها در ایــران و جهــان ســال هــا اســت کــه 
درگیــر و گرفتار بــا آلودگی هوا  هســتند، به خصوص 

ج، اراک و...  شهرهای بزرگ ایران همانند تهران، کر
مشــکل آلودگــی هــوا، معضلــی مختــص شــهرهای 
بــا  زیــاد،  جمعیــت  از  برخــوردار  و  صنعتــی  بــزرگ، 
تولیــدی،  کارخانجــات  انبــوه  و  فــراوان  خودروهــای 
ندارنــد.  تمامــی  گویــا  کــه  هایــی  آالینــده  و  دودزا 
 بیشــترین ضررهــا و زیان های ناشــی از آلودگی های 
هــوا را ابتدا انســان ها به ویژه بیمــاران ریوی، قلبی، 
عروقــی، تنفســی  ... متوجه می شــوند و گاه به مرگ 
آنان می انجامد و ســپس دیگر بیمــاران و جانداران 
که از این پدیده شــوم شــهرهای صنعتی می نالند و 

در عذابند.
بحــران آلودگــی هــوا در کانشــهرهای ایرانی موجب 
شــد تا مســئوالن ســتاد اجرایی کاهش آلودگی هوا 
ثــار زیانبــار  آ بــه منظــور ایجــاد حساســیت در مــورد 
آلودگی هوا بین اقشــار مختلــف جامعه، روز ۲۹ دی 
ماه را از ســال ۱۳۷۴ تاکنــون بعنوان »روز ملی هوای 
پــاک« نامگــذاری کننــد. مناســبتی کــه بیشــتر جنبه 
نمایشــی دارد تا چــاره ای برای درمــان دردهای بزرگ 

ناشی از آلودگی های شهری و شهروندان باشد. 
اثــرات آالینده ها حتی بر جنین انســان اثبات شــده 
اســت، اثراتــی همچــون عوارضــی ماننــد وزن پاییــن 
زمان تولد، تأخیر رشد داخل رحم و مرگ داخل رحم 
اســت که آالینده های منواکسید کربن، دی اکسید 
گوگرد و ذرات معلق، بیشترین تأثیر را در این میان 

دارند.
بــه طــور کلی در دنیا بــه منظور جلب توجــه مردم به 
موضوعــات مهمــی مثل حفاظــت از محیط زیســت 
و تأمیــن زندگــی ســالم در راســتای نیــل بــه اهــداف 
، روزهــای نمادیــن خاصــی مرتبــط بــا  توســعه پایــدار
حفــظ محیــط زیســت تعیین مــی گردد کــه روز زمین 
پــاک، روز هــوای پاک و غیــره از جمله آنها می باشــد.
مختلــف  عناویــن  تحــت  دنیــا  در  پــاک  هــوای  روز 
 ... و  دود  بــدون  روز  خــودرو،  بــدون  روز  جملــه  از 
نامگذاری شده و اقدامات خاصی در این روز جهت 
تنویــر افــکار عمومی در رســانه ها و توســط مدیران 
کنتــرل و بحــران هوا صــورت گرفته و می گیــرد. البته 
ایــن مصاحبه ها بیشــتر اطاع رسانیســت تا درمان 

دردها و رفع مشکات ناشی از آلودگی های هوا.
جمعیــت افزون بر هشــت میلیــارد نفری جهــان، با 
، ســامت،  چالــش هــای بزرگــی از قبیــل تغذیــه، کار
، پیشــرفت و رفــاه و عــدم تعــادل و  توســعه پایــدار
تــوازن ایــن بــار ســنگین بــا تــوان تــاب آوری محیــط 
و  آب  یعنــی  آن  ســازنده   اصلــی  عناصــر  و  زیســت 
خــاک رو بــه روســت. هــوا بــه عنــوان عنصــر حیاتــی 
ایفــا  را  نقــش  تریــن  مهــم  زنــده،  موجــودات  همــه 
مــی کنــد و داشــتن هــوای پــاک و ســالم، به ویــژه در 
از  یکــی  بــه  دولتمــردان  و  مــردم  بــرای  کانشــهرها، 
مشــکات بــزرگ تبدیــل شــده اســت؛ از ایــن رو در 
کشــورهای مختلــف یــک روز را بــه عنــوان روز هوای 
، برای روشــن  پــاک نام گــذاری کرده انــد تا در این روز
 کــردن افــکار عمومی، اقدامــات خاصی تــدارک دیده 

باشند. 
دیــدن آســمان آبی با ابرهای ســفید ایــن روزها برای 
اکثر مردم شــهرهای بــزرگ و صنعتی و ... به یک آرزو 
شــبیه اســت. آلودگــی هوا مشــکلی جهانی اســت و 
میــزان آن در کشــورهای صنعتــی و توســعه یافتــه 

بیشتر است.
تغییــرات  و  شــیمیایی  ترکیــب  آالینــده،  هرگونــه 
بیولوژیکــی در هــوا موجــب آلودگــی آن مــی شــود و 
باعث اختال در کیفیت زندگی انسان ها، گیاهان و 
حیوانات می گردد و آسیب های فراوانی را به محیط 
زیســت انســانی و حیوانــی وارد مــی کند و کــره زمین 

را به شدت تحت تأثیرات منفی خود قرار می دهد.
در هــر حــال آرزو می کنیم جهــان و خصوصا ایران ما 
عــاری از هــر گونــه بــدی آب و هــوا و آلودگی شــهرها 
باشــد و مــردم جهــان از حــق طبیعی دیدن آســمان 
صــاف و آبــی و هوایی بدون آلودگــی ها و ذرات مضر 
هــوای  آلودگــی  باعثــان  و  بانیــان  و  برخوردارشــوند 

ناسالم و ناپاک محاکمه گردند.
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