
به گفته رئيس اداره      اصفهان
مديري�ت بحران و 
كاهش مخاط�رات س�ازمان جهاد كش�اورزي 
اصفهان، آبياري سيار باغ هاي در معرض خشكي 
اين استان كه از ماه هاي گرم امسال و با هدف حفظ 
درختان آغاز ش�ده بود تا آخر مه�ر ادامه دارد. 
عباسعلي جمشيدي رئيس اداره مديريت بحران 
و كاهش مخاطرات س��ازمان جهاد كش��اورزي 
اصفهان با اش��اره به آبياري س��يار باغ ها در اين 
اس��تان مس��احت آنها را بالغ بر ۲۰ ه��زار هكتار 
برآورد كرد و گفت: بيشتر آنها در شهرستان هاي 
لنج��ان، فالورج��ان، خميني ش��هر، نجف آباد، 
اصفهان و مبارك��ه قرار دارند.  وي ب��ا بيان اينكه 
آبرس��اني با تانكرهاي ۱۰ ت��ا ۳۰ متر مكعبي در 
سطح شهرستان ها انجام شده اس��ت، ادامه داد: 
آبرساني هاي امسال با توجه به وسعت خشكسالي 
و كاهش چش��مگير بارش ها بيش از س��ال هاي 

گذشته و افزون بر 4 هزار مورد بود.   رئيس اداره 
مديريت بحران و كاهش مخاطرات سازمان جهاد 
كش��اورزي اصفهان خاطرنش��ان كرد: خشكي 
رودخانه زاينده رود در يك سال اخير سبب آسيب 

به پوشش گياهي و درختان شده است.  جمشيدي 
درباره معضالت و تبعات خشكس��الي در بخش 
كشاورزي و باغداري استان اصفهان گفت: خشكي 
رودخانه زاينده رود و خشكسالي سال هاي اخير 

عالوه بر خس��ارات مس��تقيم در زمينه توليدات 
غذايي، كاهش درآمد كشاورزان و باغداران و از بين 
رفتن سرمايه بهره برداران را در پي داشته است.  وي 
افزود: ايجاد هزينه فرصت سرمايه )ركود سرمايه 
در بخش بدون ايجاد ارزش افزوده و توليد(، ايجاد 
هزينه هاي زيست محيطي مترتب به دليل كشت 
نكردن و بهره ب��رداري از خاك و از دس��ت رفتن 
فرصت هاي اشتغال مستقيم و غيرمستقيم به دليل 
كاهش فعاليت ها از ديگر زيان هاي خشكسالي در 
استان اصفهان است.   رئيس اداره مديريت بحران 
و كاهش مخاطرات س��ازمان جهاد كش��اورزي 
اصفهان ادامه داد: استان اصفهان با داشتن ۵۶۸ 
هزار هكتار اراضي كشاورزي ۳/۵ درصد از اراضي 
كشاورزي كشور را به خود اختصاص داده است.  
جمش��يدي گفت: اين اس��تان با برخورداري از 
ش��رايط متنوع آب و هوايي، استعداد توليد انواع 

محصوالت كشاورزي را دارد.

آبياري سيار باغات اصفهان در مقابله با خشكسالي
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88498441سرویس  شهرستان

سجاد مرسلي

تعهد شركت نفت براي ترميم زيرساخت  شهرهاي خوزستان 
ش�ركت مل�ي      خوزستان
اي�ران  نف�ت 
پرداخت يك هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال اعتبار 
براي شهرهاي انديكا، اللي و مسجدسليمان 
در زمينه  راه، مسكن، نوسازي و ترميم مدارس 
با اولويت و بدون محدوديت را متعهد ش�د. 
محسن خجسته مهر مديرعامل شركت ملي نفت 
ايران با اعالم پرداخت يك هزار و ۸۰۰ميليارد 
ريال اعتبار ب��راي ش��هرهاي اندي��كا، اللي و 
مسجدسليمان در زمينه  راه، مسكن، نوسازي و ترميم مدارس با اولويت و بدون محدوديت گفت: با اجراي 
هر كدام از پروژه ها اعتبار الزم بدون محدوديت پرداخت مي شود.  وي افزود: تخصيص اعتبار ۲4۰ميليارد 
ريالي براي ساخت 4۰۰ واحد مسكوني در مسجد سليمان نيز به عنوان ديگر تعهدات شركت ملي نفت 
ايران تا پايان امسال تأمين مي ش��ود.  وي ادامه داد: با مشاركت حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان، 
شركت هاي ملي مناطق نفت خيز جنوب، بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان و بهره برداري نفت و گاز 
آغاجاري خدمات امدادرساني به مناطق زلزله زده انجام شد كه توزيع بسته هاي موادغذايي، اعزام كاميون 

حمل سوخت، بيل مكانيكي، آب معدني، موكت، پتو و بسته معيشتي از جمله اين خدمات بود.

برگزاري ۲ هزار و 741 جلسه رسيدگي قضايي الكترونيكي در قزوين
از ابت���داي      قزوين
ي  ر ل جا س�ا
تاكنون ۲ ه�زار و ۷۴1 جلس�ه رس�يدگي 
قضايي با حضور متهمان زنداني در قزوين به 
ص�ورت الكترونيكي برگزار ش�ده اس�ت. 
علي ش��عباني رئيس كل دادگستري قزوين با 
اشاره به برگزاري ۲ هزار جلسه رسيدگي قضايي 
الكترونيكي در اين اس��تان گفت: در اين مدت 
عالوه بر جلسات رسيدگي، ۷۶۱ ديدار قضات 
نيز با زندانيان به صورت الكترونيك براي رفع مشكالت آنها انجام شده است.  وي با بيان اينكه راه اندازي 
سامانه دادرسي الكترونيك و بهره مندي زندان هاي اس��تان از اين امكانات، شرايط مالقات زندانيان 
را با خانواده هاي خود به صورت غيرحضوري فراهم كرده اس��ت، افزود: در ش��ش ماه امسال ۳۶مورد 
مالقات الكترونيك مددجويان زندان با خانواده هاي خود صورت گرفته كه اين امر كاهش هزينه براي 
خانواده هاي زندانيان و امكان مالقات سريع را در پي داشته است.  مقام ارشد قضايي استان قزوين تصريح 
كرد: استفاده صحيح از اين فناوري ها موجب بهبود و تسريع در ارائه خدمات مي شود كه دستگاه قضايي 

در طي سال هاي اخير اقدامات قابل توجهي براي بهره گيري از اين فناوري ها داشته است.

توزيع 4۰۰ بسته لوازم التحرير به همت بسيج دانشگاه فرهنگيان فارس
مسئول معاونت      فارس
جه�ادي واحد 
خواهران حوزه بس�يج دانش�جويي دانشگاه 
فرهنگيان فارس از تهيه ۴۰۰ بسته لوازم التحرير 
براي دانش آموزان نيازمند اين استان خبر داد. 
آي س��ودا س��لطاني مس��ئول معاونت جهادي 
واحد خواهران حوزه بسيج دانشجويي دانشگاه 
فرهنگيان ف��ارس گفت: گروه جهادي ش��هيد 
مسعود طاهري دانشگاه فرهنگيان فارس همزمان 

با شروع سال تحصيلي اقدام به تهيه بسته هاي لوازم التحرير براي دانش آموزان نيازمند كردند.  وي افزود: 
در اين پويش با همت دانشجو معلمان سراسر استان و صندوق جهادي هر پايگاه و مشاركت مردم فهيم 
و دلسوز استان مبلغ مورد نياز جمع آوري شد كه اين مبلغ براي خريد 4۰۰ بسته در دو نوع مختلف براي 
پايه هاي اول تا سوم و چهارم تا ششم متناسب با نياز هر پايه، هزينه شد.  مسئول معاونت بسيج خواهران 
دانشگاه فرهنگيان فارس تصريح كرد: بسته هاي تهيه شده در شهرستان هاي الر، المرد، فيروزآباد، جهرم، 

ني ريز، صفاشهر، كوار، زرين دشت، اقليد، شيراز و سپيدان، داراب، استهبان توزيع شدند. 

 سند جامع ارتقاي فرهنگي 
چهارمحال و بختياري در مرحله تصویب 

ارائه هزار و ۶۰۰ خدمت در بيمارستان صحرایي 
دوراهك به همت بسيج جامعه پزشكي

نماينده مردم     چهارمحال وبختياري 
شهرستان هاي 
ش�هركرد، بن و س�امان در مجلس ش�وراي 
اسالمي گفت: سند ارتقاي جامع شاخص هاي 
فرهنگي استان چهارمحال وبختياري بزودي 

به تصويب مي رسد. 
احمد راس��تينه نماينده مردم شهرستان هاي 
شهركرد، بن و سامان در جلسه اختتاميه سفر 
اعضاي كميس��يون فرهنگي مجلس ش��وراي 
اسالمي به چهارمحال و بختياري با اشاره به اينكه 
سند جامع ارتقاي شاخص هاي فرهنگي استان به 
تصويب مي رسد، گفت: اين سند بايد مورد توجه 
وزارتخانه ها، ارگان ها و س��ازمان ها قرار بگيرد.  
وي با تأكيد ب��ر اينكه چهارمح��ال و بختياري 
مي توانست قطب گردشگري، توليد صنايع دستي 
و اقتصاد اول گردشگري باشد، افزود: اين اتفاق 
تاكنون رخ نداده است، سند ارتقاي شاخص هاي 
فرهنگي استان بايد در اين راس��تا مورد توجه 
باش��د.  نماينده مردم شهرستان هاي شهركرد، 
بن و سامان در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: 
موقعيت جغرافيايي چهارمحال و بختياري، آب و 
هواي مساعد و ارتفاع از دريا از جمله ويژگي هايي 
است كه مي تواند بهترين ش��رايط را براي دوره 

آماده سازي تيم هاي ملي فراهم كند، اما شاهديم 
اردوهاي آماده سازي تيم ملي با هزينه گزاف در 
خارج از كشور برگزار مي شود، بايد اين مسئله نيز 
در سند جامع ارتقاي فرهنگي استان گنجانده 
ش��ود.  راس��تينه با بيان اينكه در بحث س��رانه 
ورزش��ي چهارمحال و بختياري رتبه ۲۸ كشور 
را به خود اختصاص داده است، گفت: اين استان 
۲۲۰۰ متر از دريا ارتف��اع دارد، اما اين ظرفيت 
براي بحث تبديل اين استان به اردوبام رشته هاي 
ورزشي مورد غفلت واقع شده است.  وي با اشاره 
به پروژه هاي نيمه تمام در حوزه ورزش و فرهنگ، 
افزود: در بحث زيرساخت هاي فرهنگي در برخي 
ش��هرها وضعيت مطلوب و در برخي ش��هرها 
وضعيت نامطلوب اس��ت كه اين مس��ئله نماد 
بي عدالتي خواه��د بود، بس��ياري از پروژه هاي 
فرهنگي توس��ط خيرين احداث ش��ده و براي 
تجهيز نيازمند اعتبار هس��تيم.  نماينده مردم 
شهرستان هاي شهركرد، بن و سامان در مجلس 
شوراي اسالمي در خصوص وضعيت حوزه هاي 
علميه ، يادآور ش��د: حوزه هاي علميه در تربيت 
نيروهاي روحاني دچار مشكل و نيازمند اعتبار 
براي رفع مشكالت خود هستند، همچنين بايد 

حمايت از مراكز قرآني مدنظر باشد.

ش�بكه  رئيس     بوشهر
و  بهداش�ت 
درمان شهرستان دير از ارائه بيش از هزار و 
616 خدمت در بيمارس�تان صحرايي شهر 
دوراهك بوش�هر ب�ه همت بس�يج جامعه 

پزشكي اين استان خبرداد. 
احمد آخوندي رئيس شبكه بهداشت و درمان 
شهرستان دير در حاشيه اختتاميه بيمارستان 
صحرايي در ش��هر دوراهك گفت: با همكاري 
بسيج جامعه پزشكي استان و شوراي اسالمي 
شهر دوراهك بيمارستان صحرايي به مدت دو 
روز در اين شهر راه اندازي شد كه مورد استقبال 
مردم اين شهر و روستاهاي اطراف قرار گرفت. 
وي با بيان اينكه در اين درمانگاه يك هزار و ۶۱۶ 
خدمت به مراجعين ارائه شد، افزود: اين خدمات 
در تخصص هاي مختلف پزشكي و پيراپزشكي 
از جمله چشم پزشكي، زنان و زايمان، داخلي، 
اطفال، ارتوپد، تغذيه، روانشناسي، پرستاري، 
مامايي و خدمات دارويي به ط��ور رايگان ارائه 
شد.  رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان 
دير ادام��ه داد: بيش��ترين خدمت ارائه ش��ده 
به م��ردم در بيمارس��تان صحراي��ي دوراهك 
مربوط به خدمات چشم پزشكي با ۲۸۱ مورد 

ويزيت و معاينه بود.  آخوندي با تقدير از عوامل 
اجرايي بيمارستان صحرايي دوراهك گفت: در 
اين بيمارس��تان صحرايي ۳۷ پزشك و عوامل 
اجرايي در رش��ته هاي پزش��كي، پيراپزشكي، 
مامايي، پرس��تاري و دارويي فعاليت داشتند.  
وي افزود: اين طرح با مش��اركت بسيج جامعه 
پزشكي استان، شهرداري و ش��وراي اسالمي 
شهر دوراهك، مديريت مدرسه شهيد دوراهكي، 
ناحيه مقاومت سپاه سيدالشهدا و نيروي دريايي 
سپاه انصارالحس��ين)ع( شهرستان دير برگزار 
شد.  رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان 
دير ادام��ه برپايي بيمارس��تان صحرايي را در 
امتداد رش��ادت ها و ايثارگري  كادر بهداشت و 
درمان در هشت س��ال دفاع مقدس دانست و 
تصريح ك��رد: كادر بهداش��ت و درمان همواره 
در خدمت به مردم و براي سربلندي اين نظام 
تالش و كوش��ش فراواني داش��ته اند و در ايام 
ش��يوع ويروس كرونا از خود گذشتگي آنها در 
اذهان مردم ماندگار خواهد بود.  آخوندي گفت: 
اس��تمرار برپايي بيمارس��تان و درمانگاه هاي 
تخصصي صحرايي جزو برنامه هاي ساالنه شبكه 
بهداشت و درمان است و اميدواريم مردم از اين 

طرح ها نهايت استفاده را ببرند.

  خراسان شمالي: مديركل كميته امداد خراسان شمالي گفت: ۱4هزار 
پرس غذاي گرم به مناسبت آغاز امامت حضرت قائم)عج( در آشپزخانه هاي 
مهدوي تهيه و بين نيازمندان استان توزيع مي شود.  مجيد الهي راد افزود: 
براي تهيه اين غذاها بيش از ۲۸۰ ميليون تومان اعتبار از محل كمك هاي 

خيران و منابع كميته امداد استان هزينه مي شود.
  كاشان: با حضور وزيرصنعت، معدن و تجارت واحد توليد الياف پلي استر 
با حضور وزير صنعت در دليجان افتتاح و به بهره برداري رسيد.  واحد توليد 
الياف پلي استر با 4۵۰ ميليارد ريال اعتبار ريالي و ۲ ميليون يورو اعتبار ارزي 
راه اندازي شد.  اين واحد صنعتي با اشتغالزايي ۱۰۰ نفر، روزانه 4۰ تن انواع 
الياف پلي استر به ويژه كتان تايپ ۱/4 دنير را توليد و روانه بازار خواهد كرد. 
  لرستان: مديركل دامپزشكي لرستان از صادرات نزديك به ۷۱۰ تُن 
خوراك آبزيان گرم آبي از استان خبرداد.  مصطفي زبردست، گفت: در شش 
ماهه ابتدايي سال ۱4۰۰ بيش  از ۱۱44 تُن پاي مرغ را به چين، ويتنام و 
ُهنك كنگ صادر كرديم.  وي ادامه داد: در بحث خوراك آبزيان گرم آبي 
نزديك به ۷۱۰ تُن از استان با فراهم كردن الزامات بهداشتي كشورهاي 
مقصد به عراق و افغانستان و همچنين ۵۰ تُن شيرُخشك توليدي استان 

به كشور سوريه صادر شده است. 
  كرمان: مديركل آموزش و پرورش استان كرمان گفت: بيش از ۵۰ درصد 
از دانش آموزان استان واكسن كرونا تزريق كرده اند.  احمد اسكندري نسب در 
بازديد از پايگاه ويژه واكسيناسيون دانش آموزان با اشاره به سياست وزارت 
آموزش و پرورش مبني بر بازگشايي تدريجي، آرام و مطمئن مدارس در آبان 
ماه افزود: حفظ سالمت و ايمني دانش آموزان و همكاران فرهنگي، اولويت 
اصلي در اين شيوه از بازگشايي است و براي تحقق آن نيز اقدامات ويژه اي از 

جمله واكسيناسيون فرهنگيان و دانش آموزان در نظر گرفته شده است. 
  خراسان رضوي: ناظر گمركات خراسان رضوي گفت: ميزان صادرات 
از مرز دوغارون طي شش ماه ابتداي س��ال جاري 4۱۲ هزار تن به ارزش 
۶۸۱ ميليون دالر و ترانزيت مقصد ۲۷۲ هزار تن به ارزش ۹۹4 ميليون 
دالر بوده اس��ت.  اميد جهانخواه در خصوص ميزان ترانزيت و صادرات از 
مرز دوغارون در شش ماه ابتداي امسال افزود: از مهم ترين داليل كاهش 
صادرات مي توان به تحوالت افغانستان و كاهش پذيرش كاميون از سوي 
كشور مقابل و همچنين كاهش ساعات كاري و تعطيلي روزهاي جمعه 
اش��اره كرد.  وي ادامه داد: ميزان واردات از گمرك دوغارون نيز طي اين 
مدت بيش از ۷ هزار تن به ارزش ۹ ميليون دالر بوده كه در وزن ۱۳۳ و در 
ارزش ۲۳4 درصد با رشد همراه بوده است. اين موضوع نيز نشان دهنده 

افزايش صادرات كشور افغانستان به ايران است. 

 خطر توليد ريزگردهاي نمكي 
با پايين رفتن سطح آب درياچه اروميه

مهم ترين چالش زيست محيطي استان آذربايجان غربي هم اكنون 
مس�ئله آب و كاهش ش�ديد س�طح تراز درياچه اروميه است كه 
به خصوص در يك س�ال گذش�ته اين مش�كل زيس�ت محيطي 
خطر توليد ريزگردهاي نمك�ي را در منطقه افزايش داده اس�ت. 
مهران نظري مديركل حفاظت محيط زيس��ت آذربايجان غربي با بيان 
اينكه در حال حاضر ارتفاع درياچه اروميه نسبت به سال گذشته حدود 
۶۱ سانتي كاهش پيدا كرده است، گفت: از نظر سطح نيز ۱4۲۳ كيلومتر 
مربع از سطح زير آب درياچه اروميه كاسته شده كه بر اين اساس حدود 
۲ ميليارد مترمكعب نيز از حجم آب درياچه اروميه كاسته شده است.  وي 
با بيان اينكه با توجه به وضعيت بحراني موجود الزم است براي حفظ اين 
نگين فيروزه اي كشورمان در سطح ملي تدابيری انجام و اجرايي شود، ادامه 
داد: براساس موارد اشاره شده بروز احتمالي طوفان هاي گردوغبار نمكي 
مي تواند اثرات سوئي بر جوامع انساني و حاشيه درياچه داشته باشد.  اين 
مقام مسئول گفت: به دليل كاهش آب درياچه اروميه در حال حاضر جزاير 
به هم چسبيده و موجب باتالقي شدن مسيرها شده و مأمورين پارك ملي 
درياچه اروميه براي تردد و عزيمت به جزاير با استفاده از قايق موتوري با 
مشكالت عديده اي روبه رو شده اند. كه اين مسئله مي تواند حراست از جزاير 
درياچه اروميه و گونه هاي نادر حيات وحش را به خطر اندازد.  مديركل 
حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي تصريح كرد: با توجه به حفر تونل 
كاني سيب و كانال انتقال آب از طريق رودخانه گدار و منطقه حفاظت شده 
و اعالم شدن آن توسط ش��وراي عالي محيط زيست كشور اوالً نياز است 
پيگيري هاي الزم براي اتمام اين پروژه بزرگ انجام شود و در ادامه نيروها 
و امكانات مورد نياز به منظور حفظ تونل، كانال و آب منتقل شده به بستر 
درياچه اروميه فراهم، تا هيچ گونه دست اندازي و برداشت غيرمجاز از مسير 
انتقال آب انجام نشود.  نظري اظهار كرد: از ديگر مشكالت زيست محيطي 
استان مي توان به احداث ديوار مرزي تركيه با ايران، مناطق آزاد تجاري و 
اقتصادي اطراف منطقه حفاظت شده، مشكالت زيست محيطي ايجاد شده 
توسط شهرداري ها و دستگاه هاي دولتي، ايجاد سازوكار مشخص براي 
استفاده از توان واحدهاي صنعتي در حفاظت از محيط زيست و همچنين 
عدم پرداخت درآمدهاي ناشي از اجراي قوانين زيست محيط از جمله قانون 

هواي پاك، قانون مديريت پسماند و قانون حفاظت از خاك اشاره كرد. 

افزايش ترك تحصيل دانش آموزان 
چهارمحال و بختياری با كرونا

هر ساله گروهي از دانش آموزان در اس�تان هاي مختلف به خاطر 
مهاجرت، فقر و محروميت، دور بودن مدرسه يا نياز براي كمك به 
معيشت خانواده ترك تحصيل مي كنند اما حاال كرونا هم مزيد بر 
علت شده و ميزان ترك تحصيلي ها را باالتر برده است.  اتفاقي كه 
در چهارمحال و بختياري مشهود است و به گفته معاون متوسطه 
اداره كل آموزش و پرورش اين استان، ترس از ابتالي دانش آموزان 
به كرونا يا كمبود و عدم دسترسي به امكانات ارتباطي مناسب براي 
آموزش هاي مجازي باعث شده تا تعدادي از خانواده ها فرزندانشان 
را به جاي مدرسه روانه بازار كار كنند و همين مسئله آمار بازماندگان 
از تحصي�ل در چهارمح�ال و بختي�اري را افزاي�ش داده اس�ت. 

    
شعله هاي كرونا در حال فروكش كردن است و وقتي صحبت از بازگشايي 
مدارس به گوش مي رسد يعني مي توانيم خود را براي يك زندگي عادي 
و از سرگيري امورات، مثل دوران قبل از ورود اين ويروس منحوس آماده 
كنيم. اما حقيقت اين است كه در شادي هاي دوران پس از كرونا نبايد 
فراموش كنيم خسارات و آسيب و زيان هايي كه اين ويروس به بخشي 
از جامعه وارد كرده و شايد آثارش تا سال هاي سال باقي بماند.  اتفاقاتي 
كه براي رفع زخم هاي به جاي مانده از آن بايد برنامه ريزي هاي درستي 
صورت گيرد تا بتوان در كمترين زمان آنها را درمان كرد.  درست مثل 

چهارمحال و بختياري و ترك تحصيل ناشي از شيوع كرونا. 
با اينكه به گفته معاون متوسطه اداره كل آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختياري قباًل هم به داليل مختلف ترك تحصيل دانش آموزان وجود 
داشت اما شيوع ويروس كرونا موجب ش��د تا تعدادي از خانواده ها در 
مقاطع مختلف و به داليل ترس از آلوده شدن فرزندانشان يا كمبود و 
عدم دسترسي به امكانات ارتباطي مناسب براي آموزش هاي مجازي 
آنها را روانه ب��ازار كار كردند و همين مس��ئله موجب ب��اال رفتن آمار 
بازماندگان از تحصيل شد كه بايد حتماً تدابير درستي براي بازگرداندن 

اين محصلين به كالس هاي درس انديشيده شود. 
  مشاوره به دانش آموزان ترك تحصيل كرده

روز گذش��ته معاون متوس��طه اداره كل آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختياري با اش��اره به ش��يوع ويروس كرونا و نقش آن ب��ر افزايش آمار 
بازماندگان تحصيل در اين استان، گفت: »اين مسئله مزيد بر علت شده و 
برخي از والدين به دليل ترس از مبتال شدن فرزندانشان كه بيشتر در مقطع 
ابتدايي است و گروهي از دانش آموزان كه بيشتر در مقطع متوسطه و در 
ميان دانش آموزان پسر ديده مي شوند به علت آموزش هاي مجازي و نبود 

امكانات ارتباطي مناسب، درس را رها كرده و جذب بازار كار شده اند.«
فيروز عسگري با تأكيد بر اينكه بايد اذعان كنيم كرونا تعداد بازماندگان 
از تحصي��ل را در اس��تان افزاي��ش داده، ادامه داد: »ت��رك تحصيل 
دانش آموزان در زمان هاي مختلف و به داليل گوناگون رخ مي دهد. قبل 
از كرونا نيز عده اي از دانش آموزان ممكن بود به داليل مختلف مانند فقر 

اقتصادي، مهاجرت و مسائل ديگر ترك تحصيل كنند.«
وي با بيان اينكه برخي از دانش آموزان ترك تحصيل كرده به مدرس��ه 
برمي گردند و تيم مش��اوره اي در اين خصوص مداخله مي كند، گفت: 
»در برخي از مواقع نيز ديده مي شود دانش آموزي كاماًل ترك تحصيل 
مي كند كه در چهارمحال و بختياري تعداد اين دانش آموزان محدود 

بوده و براساس آمار و ارقام، اين عدد رو به كاهش است.«
   محروميت و افزايش بازماندگان از تحصيل 

واقعيت اين است كه كرونا مزيد بر علت شده و در كنار تمام عوامل قبلي، 
اين ويروس ويرانگر عالوه بر خس��ارات زيادي كه به جامعه وارد كرده، 
فرزندان گروهي از خانواده ها را نيز از آسيب خود بي نصيب نگذاشته و با 
هدايت آنها از مسير مدرسه به سمت بازار كار، مهر بازمانده از تحصيل 
را بر پيشانيشان زده است.  معاون متوسطه اداره كل آموزش و پرورش 
چهارمحال و بختي��اري با بيان اينكه تا پايان هر س��ال تحصيلي حتي 
براي بسياري از دانش آموزان جدا شده از تحصيل، عنوان ترك تحصيل 
خورده نمي شود و تعداد زيادي از آنان در زمان امتحانات باز مي گردند، 
گفت: »هرچند برخي از اين دانش آموزان به خصوص در ايام كرونا نتيجه 
مطلوب را نمي گيرند، اما در سال جاري تحصيلي نيز برخي از بازماندگان 
از تحصيل به مدرسه بازگشته اند، با توجه به اينكه كشور در ابتداي سال 
تحصيلي ق��رار دارد و تازه آمارگيري بازماندگان از تحصيل آغاز ش��ده 
اس��ت.« به گفته عس��گري، در حال حاضر مدارس به سمت حضوري 
شدن پيش مي روند و اميد مي رود دانش آموزان بازمانده از تحصيل براي 

بازگشت به مدرسه رغبت بيشتري نشان دهند.«
وي ادامه داد: »در مناطقي از چهارمحال و بختياري كه محروميت بيشتر 
است، آمار بازماندگان از تحصيل نيز نرخ باالتري دارد، برخي از آنان همراه 
پدرانشان مشغول به كار مي شوند. هر چند بايد اذعان كنيم در اوضاع كنوني 
و انتشار ويروس كرونا، زيرساخت هاي فضاي مجازي هم ياري گر نبود و به 
فاصله گرفتن دانش آموزان از درس و مدرسه كمك كرد.« معاون متوسطه 
اداره كل آموزش و پ��رورش چهارمحال و بختياري بيان كرد: »در س��ال  
تحصيلي جاري، در مناطق عشايري و روستايي كالس ها به صورت حضوري 
است و اين مهم باعث بازگشت دانش آموزان مي شود و امسال نگراني چنداني 
بابت بازماندگان از تحصيل وجود نخواهد داشت.« عسگري گفت: »ارزشيابي 
تشخيصي به صورت كامل در تمامي مدارس متوسطه چهارمحال و بختياري 
برگزار مي ش��ود، وقتي اين اتفاق رخ دهد، س��طح يادگيري دانش آموزان 
مشخص مي شود و اگر دانش آموزان دچار افت تحصيلي شده باشند، بايد 

معلمان موارد پايه را براي دانش آموزان يادآوري كنند.«

 طرح سرباز كارآفرين 
در آذربايجان شرقي اجرا مي شود 

معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
آذربايجان شرقي از اجراي طرح سرباز كارآفرين در اين استان خبرداد. 
يونس طاهري معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي آذربايجان شرقي در ديدار با نماينده يگان هاي 
رزمي نظام وظيفه نيروي انتظامي استان با اشاره به ضرورت فراهم 
كردن زمينه هاي اشتغال و كارآفريني در نيروهاي وظيفه نيروهاي 
مسلح، گفت: طرح سرباز كارآفرين با هدف اشتغال سربازان وظيفه 
بعد از ترخيص از دوره مقدماتي وظيفه س��ربازي اجرا مي گردد كه 
نقش مهمي در مهارت آموزي و تأمين نيروي مورد نياز ماهر واحدهاي 
توليدي صنعتي و بخش هاي خدماتي و كشاورزي و توليدي خواهد 
داشت.  وي افزود: براي ايجاد اشتغال و كارآفرين سربازان نيروي هاي 
مسلح بعد از اتمام دوره ضرورت سربازي، اين طرح با هدف مهارت 

آموزي و كسب وكار و كارآفريني در يگان هاي رزم اجرا خواهد شد.

 احياي آهنگري سنتي 
در كهگيلويه و بويراحمد 

رش�ته صنايع دس�تي آهنگري سنتي اس�تان كهگيلويه و 
بويراحم�د ب�ا برنامه ريزي، آم�وزش و پرداخت تس�هيالت 
بانكي، ب�راي ثب�ت در فهرس�ت آثار مل�ي احيا مي ش�ود. 
محمدكاظم رحماني معاون صنايع دستي مديركل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردش��گري كهگيلويه و بويراحمد گفت: در گذشته 
آهنگران كهگيلويه و بويراحمدي وسايل كاربرد زندگي نظير داس، تبر، 
چكش، ساتور، تيشه، ميخ طويله، نعل و سيخ تنور را به هنر خود توليد 
مي كردند، اما اين رشته در حال فراموشي است و فعاالن آن انگشت شمار 
هستند.  وي افزود: استفاده از آهنگران استان براي راه اندازي كارگاه هاي 
آموزشي نخس��تين اقدام براي احياي دوباره اين رشته صنايع دستي 
است.  رحمانی ادامه داد: پرداخت تسهيالت بانكي ارزان قيمت به مبلغ 
۳۰۰ ميليون تا يك ميليارد ريال از ديگر برنامه هاي مهم ميراث فرهنگي 

كهگيلويه وبويراحمد براي احياي آهنگري سنتي در استان است. 

 توزيع ۲8 دستگاه پكيج خورشيدي 
در بين عشاير الر

۲۸ دس�تگاه پكي�ج خورش�يدي در راس�تاي تأمي�ن برق 
س�ياه چادره�اي خان�وار عش�اير منطق�ه الر توزيع ش�د. 
محسن بختياري مسئول امور عشاير شميرانات با اشاره به توزيع 
۲۸ دستگاه پكيج خورشيدي بين عش��اير منطقه الر در استان 
تهران گفت: اين اقدام براساس تفاهمنامه ميان سازمان امور عشاير 
ايران و شركت توزيع برق منطقه اي تهران  انجام گرفت.  وي افزود: 
دولت ۹۰ درصد و عشاير ۱۰ درصد هزينه پكيج هاي خورشيدي 
مذكور معادل ۸۵۰ هزار تومان را پرداخت كردند.  مس��ئول امور 
عشاير شميرانات خاطرنشان كرد: پيش از اين ۲۰دستگاه ديگر 
نيز قباًل در قالب حمام خورشيدي و چراغ معتبر توزيع شده بود.  
بختياري ادامه داد: دست كم ۳۰ دستگاه پكيج خورشيدي ديگر 
نيز به زودي بين خانوارهاي عشاير توزيع خواهد شد.  دشت الر در 

دامنه غربي قله دماوند در استان هاي مازندران و تهران قرار دارد.

    تهران   كهگيلويه وبويراحمد    آذربايجان شرقي

 اجراي طرح جهش توليد 
در ۳۰ هزارهكتار از ديمزارهاي مازندران

رئي�س س�ازمان جه�اد كش�اورزي     مازندران
مازندران از اجراي طرح جهش توليد 

در ۳۰ هزار هكتار از ديمزار اين استان خبرداد. 
عزيزاهلل شهدي فر رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران با اشاره به اجراي 
طرح جهش توليد در ۳۰ هزار هكتار از ديمزارهاي اين استان گفت: در بخش 
كشاورزي با توجه به شرايط موجود بايد به اولويت ها پرداخته شود و جهش 
توليد در ديمزارها يكي از اين اولويت هاست كه از ظرفيت مغفول مازندران 
استفاده بهينه خواهد داشت.  وي افزود: ستاد اجرايي فرمان امام )ره( در كنار 
جهاد كشاورزي پاي كار است تا بتواند ظرفيت توليد در مناطق ديم را فعال 
كرده و جهش توليد را رقم بزند.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران 
توسعه مكانيزاسيون، رعايت تناوب زراعي، رعايت كشاورزي حفاظتي، تنوع 
كشت و تنوع محصوالت را از اهداف مهم جهش توليد در ديمزارها برشمرد 
و تصريح كرد: كشت مكانيزه در چند سال اخير جهش خوبي داشته است و 
در كشت برنج به حدود ۱۳۰ هزار هكتار رسيده است كه در مناطق ديم هم 

بايد به سمت توسعه كشت مكانيزه حركت كنيم.

 11 هكتاراز اراضي ملي و طبيعي آستارا
رفع تصرف شد 

رئيس اداره منابع طبيعي آس�تارا، از      گيالن
رفع تصرف 11 هزار و ۵۸۵ متر مربعي 
خب�رداد.  شهرس�تان  اي�ن  طبيع�ي  و  مل�ي  اراض�ي  از 
محمدجعفر گل محمدي رئيس اداره منابع طبيعي آستارا از رفع تصرف 
اراضي ملي و طبيعي در شهرستان آستارا خبرداد و گفت: مأموران يگان 
حفاظت اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرس��تان آس��تارا، ۳۹4۳ 
مترمربع از زمين هاي منابع طبيع��ي را از يك متخلف و ۵4۰ مترمربع 
از عرصه هاي منابع طبيعي را از متخلف ديگر در منطقه بهارستان پس 
گرفتند.  وي از رفع تص��رف عرصه منابع طبيعي به مس��احت ۳۵۰۰ 
مترمربع در منطقه دربند شهرستان آستارا توسط مأموران يگان حفاظت 
اين اداره خبرداد و تصريح كرد: مأموران يگان حفاظت اداره منابع طبيعي 
و آبخيزداري شهرستان آستارا، در منطقه لوندويل حدود 4۲ مترمربع و 
در منطقه هودول نيز حدود ۶۰ مترمربع از عرصه هاي ملي را رفع تصرف 
كردند.  رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان آستارا با بيان 
اينكه كارشناسان ارزش ريالي مجموع زمين هاي مذكور را حدود ۷۰ 
ميليارد و ۵۹۱ ميليون ريال برآورد كردند، ادامه داد: همه آثار تصرف در 
عرصه هاي مذكور با حكم قضايي و براساس تبصره ذيل ماده ۵۵ قانون 
حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور جمع آوري و به منابع 
طبيعي بازگردانده شد؛ متصرفين را نيز به مقامات قضايي معرفي كرديم.  
گل محمدي متذكر شد: حدود ۳ هزار مترمربع از اراضي ملي و حدود 
۵۰۰ مترمربع اعيانات، مطابق احكام محاكم قضايي در منطقه كانرود 

شهرستان آستارا نيز رفع تصرف و قلع و قمع شد. 

افزايش 87 درصدي سرمايه گذاري در صنايع آذربايجان غربي
رئيس سازمان     آذربايجان غربي
صنعت، معدن 
و تج�ارت آذربايجان غربي گف�ت: ميزان 
س�رمايه گذاري در اين استان با ۸۷ درصد 
افزايش در نيمه نخست امسال، به ۸۹ هزار 
و ۳۰۴ ميلي�ارد ري�ال رس�يده اس�ت. 
غالمرض��ا بابايي رئيس س��ازمان صنع��ت، معدن 
و تج��ارت آذربايجان غرب��ي با اش��اره ب��ه افزايش 
۸۷درصدي س��رمايه گذاري در اين اس��تان گفت: 
از ابتداي سال جاري تا پايان ش��هريور، يك هزار و ۵۷ فقره جواز تأسيس و توس��عه براي واحدهاي صنعتي در 
آذربايجان غربي صادر شده است.  وي افزود: با بهره برداري از اين واحدها براي ۲۰ هزار و ۵۳۲ نفر زمينه اشتغال 
مستقيم فراهم خواهد شد.  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي ادامه داد: عملكرد سرمايه گذاري 
در بخش صنعتي استان نسبت به شش ماهه سال گذشته از لحاظ صدور جواز تأسيس و توسعه بيش از 4۰ درصد 
و از لحاظ ايجاد زمينه اشتغال نيز 4۷ درصد افزايش داش��ته است.  بابايي تصريح كرد:  وجود پايانه هاي مرزي و 

دسترسي آسان به بازارهاي بالقوه اوراسيا براي انجام واردات آسان بهترين موقعيت سرمايه گذاري را دارد.


