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   گزارش2

كمت�ر از 10 روز تا 
بازگشايي مدارس 
در استان هاي مختلف كشور باقي نمانده است، 
اما هنوز برخي مدارس با كمبودهاي بس�ياري 
مواجه هستند كه اين مهم نشان مي دهد امسال 
نيز بايد شاهد برخي  كمبودها در مدارس باشيم.  
درحالي كه زنگ خطر كمبود مدارس و معلم در 
اس�تان هاي مختلف�ي از جمل�ه سيس�تان و 
بلوچستان، كردستان و خوزستان از چند سال 
قبل به صدا درآمده است،اين بار خبرها از استان 
قم حاكي از آن است كه آموزش  و پرورش اين 
استان در آستانه بازگش�ايي مدارس از كمبود 
100مدرسه و 1۵00 معلم رنج مي برد كه به گفته 
مديركل آموزش و پرورش استان قم نياز است 
گي�رد.  انج�ام  كاري  خص�وص  دراي�ن 

    
اس��تان قم با دارا بودن 250 ه��زار دانش آموز و 
1۴00 واحد آموزش��ي از جمله استان هايي در 
كشور به شمار مي رود كه درحال حاضر از لحاظ 
امكانات آموزشي متوس��ط برخوردار  است.  اين 
درحالي اس��ت كه به گفته مس��ئوالن آموزش  و 
پرورش اين اس��تان امكانات كم آموزشي درآن 
سبب شده است درميان ساير استان هاي كشور 
از رتبه پايين تري برخوردار باشد؛موضوعي كه به 
رغم آنكه سعي شده است در اين سال ها با احداث 
1۴9 مدرسه تا حدودي اين كمبود رفع شود، اما 
همچن��ان اين معضل پابرجاس��ت كه درصورت 
بي توجهي به اين مهم و با توجه به افزايش نسبي 
دانش آموزان در اين استان طي سال هاي آينده 
احتمال بروز بحران در سيس��تم آموزشي قم در 

سال هاي آينده دور از انتظار نيست. 
    كمبود معلم و مدرسه درقم 

درحال حاضر قم از نظر گستردگي فضاي آموزشي 
آخرين استان كشور بوده و نسبت به فضاي آموزشي 

داراي بيشترين تعداد دانش آموز در كشور است،اين 
درشرايطي است كه در طول اين سال ها سعي شده 
تا اين ظرفيت افزايش پيدا كن��د و تعداد مدارس 
ساخته شده در اين استان به 1۴9 مدرسه برسد.  
مديركل آموزش  و پرورش اس��تان قم با اشاره به 
اينكه مهم ترين كمبودها در زمينه فضاي آموزشي 
و كالس هاي درس است به »جوان« مي گويد:»با 
توجه به اينكه در سال هاي اخير تعداد دانش آموزان 
در تمامي مقاطع آموزش و پرورش قم رو به فزوني 
گذاشته، اما از لحاظ افزايش مكان هاي آموزشي 
و نوس��ازي آن گام مؤثري برداش��ته نشده است، 
اين درحالي اس��ت كه از لحاظ كادر آموزشي نيز 
به شدت در مضيقه هس��تيم كه نياز است هرچه 
زودتر رفع شود.« حميدرضا شيخ االسالم با اشاره 
به مشكالت در زمينه احداث مدارس در استان قم 
مي افزايد:»كمبود زمين  با كاربري آموزش��ي در 
بخشي از شهر قم يكي از مش��كالت براي احداث 
مدارس در اين ش��هر اس��ت، اميد داريم  زمين ها 

با كاربري آموزش��ي در اختيار اداره كل آموزش 
و پرورش اس��تان قم قرار گيرد. نيمي از احداث 
مدارس در اس��تان قم در وضعيت كنوني توسط 
خيران از سراسر كش��ور صورت مي گيرد.« وي 
با اش��اره به احداث و مقاوم س��ازي م��دارس در 
اس��تان قم ادامه مي دهد:»در چند س��ال اخير 
1۴9مدرسه در استان احداث و مقاوم سازي شد. 
اين اقدامات عمراني در مناطق مختلف استان قم 
از جمله مناطق محروم و مناطق روستايي همچون 

خلجستان و دستجرد انجام گرفت.«
اين اظه��ارات درحالي بيان مي ش��ود كه هزينه 
ساخت وساز مدارس طي ماه هاي اخير افزايش پيدا 
كرده و اين مس��ئله كار را براي خيران و آموزش و 
پرورش براي احداث مدارس سخت تر كرده است.  
طبق برآورد در س��ال 1۴0۴ تعداد دانش آموزان 
استان قم به 280 تا 300 هزار دانش آموز مي رسد 
كه اگر همچون سال هاي اخير خيران مدرسه ساز 
بتوانند دراين زمينه گام هاي خوبي بردارند اميد 

مي رود مشكالت دراين زمينه كمتر شود.  مديركل 
آموزش  و پرورش استان قم با اشاره به اينكه 225 
هزار دانش آموز در سطح استان قم داريم، مي گويد: 
» از مجموع 225 هزار دانش آموز در سطح استان 
قم 200 هزار دانش آموز مربوط به شهر قم هستند.« 
شيخ االسالم با بيان اينكه از لحاظ كادر آموزشي 
دچار كمبود هاي بسياري هستيم، مي افزايد:»در 
سطح اس��تان قم 1۴ هزار و 9۶0  معلم داريم كه 
از اين تعداد 80۴0 معلم بازنشس��ته مي شوند.«  
وي با اشاره به اينكه 125 هزار نفر از دانش آموزان 
استان قم در دوره ابتدايي تحصيل مي كنند كه نياز 
به برخي امكانات دارند، ادامه مي دهد:» به همين 
دليل درصدد هستيم امكانات مورد نياز مدارس را 
در سطح استان براي دانش آموزان فراهم كنيم، به 
طوري كه در سال جاري بيش از 280 مدرسه تحت 
پوشش سرانه خاص قرارگرفته اند كه از اين تعداد 
50 مدرسه جزء مدارس خاص و كم برخوردار بودند 
كه سرانه خاص به آنها تعلق يافت.« وي با اشاره به 
اينكه در روس��تاها داراي دانش آموزان مستعد و 
باهوشي هستيم، مي گويد:»سعي بر اين است كه 
مديران مدارس در راستاي شناسايي دانش آموزان 
موفق در مناطق روستايي ورود پيدا كرده و آنها را 
به آموزش و پرورش استان معرفي كنند.« مديركل 
آموزش و پرورش استان قم با اشاره به اينكه كمبود 
نواحي و مناطق در اس��تان قم يكي از مش��كالت 
آموزش و پرورش استان است و تا به امروز موفق به 
حل 20 درصد مشكالت شده ايم، مي افزايد:»اين 
در حالي است كه كمبود نيروي انساني در سه دوره 
آموزشي در سطح استان قم داريم كه دراين زمينه 
در دوره متوسطه اول با بحران مواجه هستيم.«  وي 
همچنين با اشاره به اينكه با كمبود  معلمان زن در 
سطح استان قم مواجه هستيم، بيان مي كند:» اين 
معلمان به هيچ عنوان حاضر ب��ه تدريس در نوبت 
دوم نيستند و اين مسئله يكي از دغدغه هاي اداره 

آموزش و پرورش استان است.«

س��پاه و بس��يج ب��ا پرچم��داري اقدام��ات 
محروميت زدايي در سراسر كشور، اين بار »شيفت 
ايثار« رزمايش اقتدار عاش��ورايي را در واحدهاي 
تولي��دي، باغات و مزارع كش��اورزي روس��تايي 
آغاز كرده اند تا مش��كالت را كنار بزنند و به توليد 
ملي كمك كنند. مجموع��ه اي از اقدامات كه در 
راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص 
حماي��ت از كاالي ملي جاي مي گي��رد. طي اين 
روزهايي كه رزمايش محمدرسول اهلل2 آغاز شده، 
جهادگران هماي��ش اقتدار عاش��ورايي در حال 
توسعه زيرس��اخت هاي صنعت و توليد در كشور 
هستند. صنعتي كه به دنبال خود رونق اقتصادي، 
اشتغالزايي، افزايش توليد و بي نيازي به كشورهاي 
خارجي را به دنبال دارد. البت��ه اين اقدامات تنها 
بخش كوچك��ي از رزمايش محمد رس��ول اهلل 2 
هس��تند و تضعيف روحيه دش��من، ارتقاي توان 
و آمادگي گردان هاي بس��يج؛ افزايش نش��اط در 
جامعه هم با اجراي طرح هاي اقتصادي، اجتماعي 

و فرهنگي مورد توجه قرار دارد. 
    اشاعه فرهنگ همكاري در بين مردم

اين روزها بس��يج كارگري در واحدهاي توليدي 

صنعتي و سنتي، كارخانه ها، كارگاه ها، زمين هاي 
كش��اورزي و باغات اس��تان ها حضور يافته اند و 
بدون هيچ چشم داش��تي به دريافت دس��تمزد 
براي كمك به توليد و صنعت اس��تان هاي كشور 
در راس��تاي بازيافت مواد، جمع آوري ضايعات، 
تعمير و نگهداري، ايمني و بهداشت در واحد هاي 
توليدي ب��ه ص��ورت داوطلبان��ه به مش��اوره و 
خدمت رس��اني مي پردازند. يكي از اين خدمات 
فعاليت در مزارع است. مزارعي كه اغلب به شيوه 
سنتي مديريت مي شود و كشاورزان سود كمي از 
فعاليت يكساله شان مي برند. در اين راستا مي توان 
به برداش��ت محصول اس��تراتژيك گندم توسط 
جهادگران در شهر بخش��ايش استان آذربايجان 
شرقي اشاره كرد. در اين باره امام جمعه بخشايش 
مي گويد: »با همراهي جهادگران س��پاه هريس 
عمليات برداشت گندم كشاورزان را انجام داديم.« 
حجت االس��الم غفاري با اش��اره به اينكه بسيج 
كارگري چند روز متوالي در كنار كش��اورزان در 
مزارع حضور يافتند، مي افزايد: »اين جهادگران 
ضمن كمك به كش��اورزان در برداشت گندم، با 
ميوه هاي خنك فصلي خستگي را از تن كشاورزان 

زدودند.« البته اقدامات جهادگران به همين جا 
ختم نمي شود، چرا كه در شهر آذرشهر نيز ضمن 
حضور 10 گروه جهادي و كمك به كش��اورزان 
و باغداران در راس��تاي جم��ع آوري محصوالت 
كشاورزي، از مهندسين كشاورزي نيز در راستاي 
توسعه فعاليت هاي مهندسي شده بهره برده شده 
اس��ت. همچنين در اس��تان اصفهان و شهرهاي 
مختلف آن نيز نزديك ب��ه 123 گروه جهادي از 

زمان شروع رزمايش تاكنون به مناطق محروم در 
قالب اردوهاي 3، 7 و 10 روزه با مشاركت 8 قشر 
بسيج شامل بسيج مهندسين عمران، مهندسين 
كش��اورزي، دانش��جويان، طالب، دانش آموزان 
متوسطه، جامعه پزشكي و غيره به مناطق محروم 
اعزام ش��ده اند و تاكنون عالوه بر اجراي عمليات 
محروميت زدايي متعدد و برداشت محصوالت، 2 
پروژه آبرساني كشاورزي نيز اجرايي شده است. 
  پاي جهادگران به مزارع كشاورزي باز شد

در اس��تان فارس هم به گفته فرمانده سپاه فجر 
استان اجراي طرح شبكه هاي آب رسانی همگام 
با كش��اورزي از 9 ت��ا 29 ش��هريور در قالب اين 
رزمايش با هدف توانمندي كشاورزان شروع شده 
است. سردار هاشم غياثي در اين باره مي گويد: »8 
هزار نفر از همه  اقش��ار بسيج در قالب ۴00 گروه 
جهادي مأموريت هاي خود را در فواصل 3 تا 7 روز 
انجام مي دهند.« در اس��تان همدان نيز، به ويژه 
شهر تويس��ركان كه خود در حوزه فعاليت هاي 
كش��اورزي از ش��هرت كاف��ي برخوردار اس��ت، 
جهادگران بسيج و س��پاه براي كمك به توسعه 
كش��اورزي صنعتي و مقابله با خسارت هايي كه 
در كمين مزارع و باغات شهر هستند، كالس هاي 
آموزشي متعددي را در زمينه كشاورزي برگزار 
مي كنند. در اين خصوص س��رهنگ سياهوشي، 
فرمانده سپاه ناحيه تويس��ركان با تأييد بر اينكه 
امروز جنگ ما عالوه بر فرهنگي، اقتصادي است 
و دشمن بر آن است كه با همدستان داخلي اش 
با فشار اقتصادي بر مردم آنها را از نظام جدا كند، 
بيان مي كن��د: »برگزاري كالس هاي آموزش��ي 
متعددي را توس��ط مهندسان كش��اورزي براي 
توسعه باغات گردوي شهرستان در برنامه داريم.« 
الزم به ذكر اس��ت كه ابتداي س��ال جاري 739 
ميليارد تومان به باغداران گردوي اين شهر بر اثر 
سرما خسارت وارد شد. از اين رو برگزاري چنين 
كالس هايي و آموزش كشاورزان و باغداراني كه 
نسل به نسل به ش��يوه س��نتي از باغات و مزارع 
استان محافظت كرده اند و در مقابل وقوع انواعي از 
بالياي طبيعي آمادگي ندارند، مي تواند در راستاي 
كاهش خسارات وارده به صنعت كشاورزي همدان 

كمك بزرگي باشد. 
بهس��ازي، واكس��ينه كردن دام و طيور، آموزش 
صحيح نگهداري دام، باغات و كشاورزي، آفت زدايي 
از محصوالت، طريقه آموزش كشت هاي مختلف 
و اصالح ش��يوه كش��ت با محص��والت كم آب بر، 
فراهم كردن زيرساخت هاي كشاورزي و غيره از 
برنامه هايي هس��تند كه طي اين چند روز توسط 
بسيج كارگري و مهندسان كشاورزي بسيجي در 
استان هاي آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي، 
همدان، فارس و غيره اجرايي شده اند. اقداماتي كه 
مي توان از همگي آنها در راستاي مشكالت حوزه 
كش��اورزي ياد كرد. كاري كه با ش��ور سازندگي 
  چهارمحال و بختياري: مسئول كانون بسيج جامعه پزشكي شهرستان جهادگران در استان هاي كشور همراه شده است.

لردگان با اشاره به ويزيت و درمان رايگان حدود 300 نفر از اهالي منطقه 
كم برخوردار بارز در شهرس��تان لردگان گفت: تيم هاي رايگان بهداشتي، 
درماني وآموزشي جهادگران سالمت در قالب طرح شهيد دكتررهنمون 
به منطقه بارز به مدت يك روز اعزام شد. اسماعيل ابدالي افزود: اين تيم ها 
متشكل از 1۴ نفر شامل پزشك عمومي، متخصص، دندانپزشك، ماما، و 
مشاوره بود كه ۴0 ميليون ريال دارو، خدمات درماني عمومي و تخصصي و 

اقالم بهداشتي را به صورت رايگان در اختيار اهالي اين روستا قرار داد. 
  گي�ان: فرمان��ده ي��گان حفاظت محيط زيس��ت گي��الن گفت : با 
تخريب كنندگان رودخانه ها و پيمانكاران متخلف به شدت برخورد مي شود. 
ساسان اكبري پور افزود: يگان حفاظت محيط زيست گيالن در راستاي 
حفظ منابع و ذخاير طبيعي اين استان، با تخريب كنندگان رودخانه ها و 
پيمانكاران متخلف در امر برداشت شن و ماسه  خارج از ضابطه يا بدون مجوز، 
به شدت برخورد مي كند. وي ادامه داد: در صورت عدم رعايت عمق برداشت 
شن و ماسه، افراد متخلف بايد در انتظار عكس العمل جدي نيروهاي يگان 

حفاظت محيط زيست گيالن باشند. 
  لرستان: سرپرست بهزيستي لرستان گفت: به مناسبت هفته بهزيستي 
1573 واحد در كل كشور واگذار ش��د كه از اين ميزان 217 واحد مربوط 
به لرس��تان بود. فاطمه زهرا توكلي اضافه كرد: از اين 217 واحد 30 واحد 
مربوط به خانواده هاي دو معلولي بوده كه براي اين تعداد واحد 22 ميليارد 
و 8۴0 ميليون ريال هزينه شده است. در ارتباط با خانواده هاي دو معلولي 
بهزيستي استان 10 ميليون، بنياد مستضعفان 15 ميليون تومان و انجمن 
خيران مسكن ساز 5 ميليون تومان يعني در مجموع 30 ميليون تومان كمك 

بالعوض به يك خانواده داده مي شود. 
  فارس: مديركل گمركات فارس از صادرات خارجي 10۶ ميليون دالر 
كاالي غيرنفتي از فارس به خارج از كشور خبر داد. خداداد رحيمي گفت: 
كاالهاي صادراتي فارس در پنج ماه اول س��ال 97 به بيش از 52 كشور از 
جمله عراق، امارات متحده عربي، افغانس��تان، قطر، كويت، آلمان، هند، 
تركيه، پاكستان، اندونزي و... صادر شده است. به گفته وي، محصوالت لبني، 
رب گوجه فرنگي، عصاره و پودر شيرين بيان، اوره، خرما، سيمان، كاشي و 
سراميك، آرد گندم، كفپوش ها، آنتن تلسكوپي بيشترين حجم كاالهاي 

صادراتي فارس را در اين مدت به خود اختصاص داده  است. 
  يزد: معاون توس��عه مش��اركت هاي مردمي كميته امداد اس��تان با 
بيان اينكه دومين مرحله از جشن ملي عاطفه ها در روز يازدهم مهرماه 
سال جاري در هزار و 100 مدرسه سطح اس��تان برگزار مي شود، گفت: 
نيكوكاران يزدي در مرحله نخست جشن عاطفه ها كه 15 و 1۶ شهريورماه 
در پايگاه هاي سطح شهر، مس��اجد و مراكز نيكوكاري محله برگزار شد 
حدود ۴00 ميليون تومان به دانش آموزان نيازمند كمك كردند. غالمرضا 
مشعل چي افزود: 3 هزار و 500 بسته لوازم التحرير به ارزش 350 ميليون 
تومان در قالب بسته هاي 100 هزارتوماني به دانش آموزان تحت حمايت 
اهدا شد كه ۶2 درصد اين كمك ها با مشاركت نيكوكاران تهيه شد. 113 
ميليون تومان نيز عالوه بر لوازم التحرير اهدايي براي تهيه كتب درسي 

دانش آموزان تحت حمايت توسط كميته امداد پرداخت شد.

 بهره برداري از ۱۲۰۰ واحد مسكوني 
در مناطق زلزله زده داالهو  

فرمان�دار دااله�و از به بهره ب�رداري    كرمانشاه
رسيدن 1۲00 واحد مسكوني در مناطق 
زلزل�ه زده دااله�و ت�ا پاي�ان تابس�تان س�ال جاري خب�ر داد. 
جهانبخش حيدري با اشاره به روند ساخت و ساز در مناطق زلزله زده 
داالهو گفت: تالش مي شود تا پايان تابستان اين تعداد واحد مسكوني 
در مناطق زلزله زده داالهو به بهره برداري برسد و شماري از مشكالت 
كرمانشاه كاسته شود. وي با اشاره به آغاز سال تحصيلي جديد اضافه 
كرد: براي سال تحصيلي جديد كار بازس��ازي ۶ مدرسه در داالهو به 
اتمام مي رسد. فرماندار داالهو ادامه داد: تا دهه فجر امسال 90 درصد 
مدارس آسيب ديده از زلزله 21 آبان ماه سال گذشته آماده بهره برداري 
خواهد شد. وي با اشاره به اينكه بنياد مس��كن انقالب اسالمي استان 
آذربايجان غربي معين ستاد بازسازي مناطق زلزله زده شهرستان داالهو 
است از مسئوالن اين ستاد خواهان ترغيب پيمانكاران مربوطه و نظارت 

بيشتر بر فعاليت آنها براي تسريع در انجام كارها شد. 

 برگزاري ۱۰ كارگاه سبك زندگي قرآني 
در آذربايجان غربي 

  آذربايجان غربي رئيس اداره امور قرآني تبليغات اسامي 
آذربايجان غربي از برگزاري 10 كارگاه 
سبك زندگي قرآني در اس�تان طي نيمه نخست امسال خبر داد. 
س��جاد جعفرزاده با بيان اينكه اين كارگاه هاي آموزشي يك روزه در 
7 شهرستان خوي، مياندوآب، چالدران، اشنويه، تكاب، ماكو و مهاباد 
برگزار شده است افزود: در اين كارگاه هاي آموزشي در مجموع 500 نفر 
شركت داش��تند.  وي راه هاي حضور قلب در نماز، منافع و آسيب هاي 
فضاي مج��ازي و اجتماع��ي، رواب��ط وآداب همس��رداري در قرآن و 
راهكارهاي افزايش آرامش را از مباحث مطرح ش��ده در اين كارگاه ها 
برشمرد و ادامه داد: در نيمه دوم سال نيز ادامه اين كارگاه هاي آموزشي 
را در اروميه و ساير شهرهاي استان خواهيم داشت.  جعفرزاده با اشاره 
به اينكه ساماندهي بسيار مناسبي در زمينه فعاليت هاي قرآني انجام 
شده است، يادآور شد: برگزاري ده ها كالس قرآني تجويد، روخواني و 
روانخواني، مفاهيم، تفسير، تربيت حافظان، تربيت مربيان و معلمان 
قرآني، تربيت قاريان ممتاز و راه اندازي هزاران موسس��ه و خانه قرآن 
شهري و روستايي از جمله فعاليت هاي اين سازمان است كه با همت 
كارشناسان و كاركنان تبليغات اسالمي در اين حوزه روز به روز انسجام 

بهتري مي يابد و مردم از خدمات آنها بهره مند هستند. 

 خسارت 848 ميليارد تومان خشكسالي
به بخش كشاورزي خراسان جنوبي     

رئيس اداره مديريت بحران و كاهش     خراسان جنوبي
مخاطرات جهاد كشاورزي خراسان 
جنوبي از خسارت ۸۴۸ ميليارد و ۳۴۶ ميليون توماني خشكسالي 
ب�ه بخ�ش كش�اورزي و مناب�ع طبيع�ي اس�تان خب�ر داد. 
رضا يزدان مهر گفت: خشكسالي هاي چندين س��اله سبب شد كه در 
سال زراعي جاري بخش دامي استان بالغ بر 277 ميليارد تومان دچار 
خسارت و افت توليد شود.  وي با اشاره به خسارت 2۶۶ ميليارد توماني 
محصوالت باغي استان طي اين مدت، افزود: ميزان خسارت خشكسالي 
به محصوالت زراعي استان نيز بالغ بر 70 ميليارد تومان برآورد شده است.  
رئيس اداره مديريت بحران و كاهش مخاطرات جهاد كشاورزي خراسان 
جنوبي با بيان اينكه هر سال اثرات خشكسالي بيشتر از سنوات گذشته 
خود را نشان مي دهد، ادامه داد: در مجموع طي سال زراعي جاري بالغ 
بر 8۴8 ميليارد و 3۴۶ ميليون تومان به بخش كشاورزي و منابع طبيعي 

استان بر اثر خشكسالي خسارت وارد شده است.

 بنياد مستضعفان
 دايره اسقفي اصفهان را مرمت مي كند     

در راستاي راهبرد حفظ و حراست از     اصفهان
ابنيه تاريخي و ميراث فرهنگي بناي 
تاريخ�ي »دايره اس�قفي« )عب�اس آب�اد اصفهان( توس�ط بنياد 

مستضعفان مرمت مي شود. 
به گزارش جوان، اداره كل اموال و امالك بنياد مستضعفان استان اصفهان 
قصد دارد به  منظور حفظ و حراست از بناهاي تاريخي بناي تاريخي دايره 
اسقفي )عباس آباد اصفهان( با مساحت تقريبي 2800 مترمربع و زير بناي 
102۴ متر مربع را طي فراخوان متخصصان داراي رتبه در حوزه مرمت آثار 
و بنا هاي تاريخي و مورد تأييد سازمان ميراث فرهنگي، مرمت و بهسازي 
كند.  بر همين اس��اس محمدرضا مومن آبادي، مدي��ر كل اداره اموال و 
امالك بنياد مستضعفان در استان اصفهان ضمن تأييد اين خبر، تصريح 
كرد: اين بازسازي پس از اخذ مجوز هاي قانوني الزم و با هماهنگي سازمان 
ميراث فرهنگي صورت مي گيرد و بر اساس برآورد اوليه كارشناسان مدت 
بازس��ازي بناي مذكور از زمان عقد قرارداد با پيمانكار، مرمت اين بناي 
تاريخي حدود يك سال طول خواهد كشيد.  وي خاطرنشان كرد: حفظ 
و حراست از ابنيه تاريخي از راهبرد ها و رسالت هاي ذاتي سازمان اموال 
و امالك بنياد مستضعفان است و پيش از اين نيز بازسازي ملك ابن سينا 
در خيابان ابن سيناي اصفهان با هزينه حدود 5 ميليارد ريال و با مشاركت 

دبيرخانه اديان در دستور كار قرار گرفته است. 

 7/5 ميليارد تومان تسهيالت 
به زلزله زدگان ايرانشهر اختصاص يافت     

مديركل مديريت بحران استانداري     سيستان وبلوچستان
سيس�تان و بلوچس�تان گف�ت:  
۷ميليارد و ۵00 ميليون تومان تسهيات با سود ۴ درصد به زلزله زدگان 
محدوده »مسجد حضرت ابوالفضل)ع(« ايرانشهر اختصاص يافت. 
عبدالرحمن شهنوازي افزود: افزون بر 20 زلزله و پس لرزه در محدوده 
مسجد حضرت ابوالفضل)ع( ايرانشهر از روز جمعه 1۶ شهريور تاكنون 
رخ داد كه بيشترين آن 5/۶ ريشتر گزارش شد.  وي ادامه داد: بر اساس 
برآوردهاي انجام شده 300 واحد مسكوني در 1۴ روستاي محدوده 
مس��جد حضرت ابوالفضل)ع( ايرانش��هر در زلزله اخير دچار آسيب 
ديدگي 30 درصدي شدند.  مديركل دفتر مديريت بحران استانداري 
سيستان و بلوچس��تان گفت: با پيگيري هاي انجام شده به هر خانوار 

حادثه ديده اين زلزله 25 ميليون تومان وام ۴ درصد تعلق مي گيرد.
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احيای جهادسازندگی اوايل انقالب با رزمايش 
اقتدار عاشورايی بسيجيان در شهريور97

»شيفت ايثار« بسيج كارگري به زمين هاي زراعي رسيد

 زنگ آغاز سال تحصيلی دانش آموزان قمي 
با كمبود 100مدرسه و 1500 معلم

 آماده سازي ۲۰9 مسجد 
براي سوگواران حسيني نهاوند  

مدير اداره تبليغات اسامي شهرستان      همدان
نهاوند از مهيا ساختن ۲0۹ مسجد براي 
حضور سوگواران حسيني در مناطق مختلف اين شهرستان خبر داد. 
حجت االسالم موسي محبي با بيان اينكه 2۴5 هيئت مذهبي براي اين 
ايام آماده شده كه از اين تعداد 35 هيئت مربوط به خواهران است، گفت: 
جمع گسترده اي از مبلغان و مبلغات حوزوي در دهه اول محرم به مساجد 
مختلف شهري و روستايي اعزام شده اند. وي با بيان اينكه از اين تعداد 30 
روحاني از شهرستان قم به نهاوند اعزام شده افزود: در ايام محرم 250 
عنوان برنامه فرهنگي در مساجد شهري و روستايي شهرستان نهاوند 
برگزار خواهد شد. محبي ادامه داد: برگزاري گفتمان هاي ديني با موضوع 
امر به معروف و نهي از منكر و تبيين قيام خونين امام حسين)ع( و بازديد 
از هيئت هاي مذهبي در دستور كار است. مدير اداره تبليغات اسالمي 
شهرستان نهاوند گفت: همايش شيرخوارگان حسيني نيز در نخستين 
جمعه ماه محرم همزمان با سراسر كشور در مصالي شهرستان نهاوند با 

ظرفيت ۶ هزار نفر برگزار خواهد شد. 

رشد ۲7 درصدي كمك هاي مردمي 
آذربايجان شرقي در جشن عاطفه ها  

معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته      آذربايجان شرقي
امداد آذربايجان شرقي از رشد ۲۷ درصدي 
كمك هاي مردمي آذربايجان ش�رقي در جش�ن عاطفه ه�ا خبر داد. 
بهروز شريف با اعالم اينكه كمك هاي جمع آوري شده در مرحله نخست جشن 
عاطفه ها تا پايان شهريور بين دانش آموزان نيازمند توزيع خواهد شد، عنوان 
كرد: تاكنون 3 ميليارد و 73۴ ميليون تومان ب��راي كمك به دانش آموزان 
نيازمند جمع آوري شده است. وي از برگزاري مرحله دوم جشن عاطفه ها در 
11 مهرماه در سطح مدارس آذربايجان شرقي خبرداد و افزود: براي جمع آوري 
كمك هاي دانش آموزان به همنوعان نيازمند خود 280 هزار پاكت جشن 
عاطفه ها در سطح مدارس استان آذربايجان شرقي توزيع شده است. شريف 
با بيان اينكه 12 هزار دانش آموز تحت حمايت اين نهاد در آستانه آغاز سال 
تحصيلي جديد نيازمند كمك مردم نيكوكار آذربايجان شرقي هستند، ادامه 
داد: سال گذشته مردم نوعدوست استان آذربايجان شرقي 2ميليارد و 900 

ميليون تومان به دانش آموزان نيازمند كمك كرده بودند. 

آغاز طرح »آئين نذر كتاب« در اردبيل  
   اردبيل همزمان با آغاز ماه محرم، سومين دوره 
طرح »آئين نذر كتاب« از سوي سازمان 
مردم نهاد و با همكاري دس�تگاه هاي دولتي در اردبيل آغاز شد. 
طرح »آئين نذر كتاب« از 20 تا 22 شهريور ماه مصادف با اول تا سوم ماه 
محرم با برپايي غرفه در مركز شهر اردبيل اجرا مي شود.  مدير اجرايي طرح 
فرهنگي آئين نذر كتاب در حاشيه آغاز به كار اين طرح افزود: آئين نذر 
كتاب با شعارهاي »با نذر كتاب، شمعي در حرم آگاهي بيفروزيم« و »يك 
كتاب نذر كن، دو كتاب نذري بگير« برگزار مي شود.  بهرام شاهدوست 
ترويج كتاب خواني را مهم ترين هدف اجرايي اين طرح فرهنگي برشمرد و 
يادآور شد: اين برنامه دو هدف عمده را دنبال مي كند كه يكي از آنها ترويج 
كتاب خواني است و دومين هدف فرهنگ سازي در مورد نذر اقالم فرهنگي 
است.  وي با تأكيد بر اينكه در ايام محرم نذر كردن نبايد تنها محدود به 
نذر مواد غذايي باشد، افزود: اعتقاد داريم كه بايد با بهره گيري از ظرفيت 
احسان و نذري در ايام محرم اين نكته را كه اقالم فرهنگي را هم مي توانيم 
نذر كنيم، اشاعه داد.  مدير اجرايي سومين دوره آئين نذر كتاب گسترش 
فرهنگ مطالعه را يكي از ابزارهاي مهم در توسعه فرهنگي برشمرد و ادامه 
داد: توس��عه فرهنگي نيازمند برنامه ها و ايده هاي فرهنگي و استفاده از 

ظرفيت هاي اجتماعي و به ويژه مشاركت دادن مردم در طرح ها است.

دومين هفته از رزمايش اقتدار عاش�ورايي در حال سپري شدن است 
و 7 ه�زار و 14 گروه جهادي به اس�تعداد 150 هزار نفر از بس�يجيان و 
جهادگ�ران در اين همايش ش�ركت مي كنند تا با اقدام�ات فرهنگي، 
 اجتماعي و اقتص�ادي متعدد گ�رد محرومي�ت را از سراس�ر مناطق 
محروم اس�تان ها كنار بزنند. در كن�ار ارائه خدم�ات درماني رايگان، 

كمك به س�اخت زيرساخت هاي روس�تايي و رفع مش�كالت صنايع 
و كارخانه ها با حض�ور جامعه بس�يج كارگري، حاال جل�وه اي ديگر از 
رزمايش محمد رس�ول اهلل 2 با عنوان ش�يفت ايثار در م�زارع و باغات 
كشاورزي سراسر كشور آغاز ش�ده است. اين بار قرار است ايثارگران 
مش�كالت حوزه كش�اورزي را درو كنند و موانع تولي�د را كنار بزنند. 

88498441سرویس  شهرستان

ميترا شهبازي
   گزارش يك

آموزش صحيح نگهداري دام، باغات 
و كشاورزي، كش�ت با محصوالت 
كم آب بر  از برنامه هايي هس�تند 
كه طي اين چند روز توسط بسيج 
كارگري و مهندس�ان كش�اورزي 
بسيجي در استان هاي آذربايجان 
شرقي، آذربايجان غربي، همدان، 
ف�ارس و غي�ره اجرايي ش�ده اند


