
۱۰۴ ه�زار هكتار از     مازندران
زمين هاي كشاورزي 
استان مازندران نوسازي و مجهز به آبياري نوين شد. 
فرزي��ن فرهادي مدي��ر آب و خ��اك و امور فني 
مهندسي جهاد كشاورزي مازندران گفت: تاكنون 
۵۸ هزار هكتار اراضي استان تحت پوشش طرح 
ملي تجهيز و نوسازي سيس��تم هاي اراضي قرار 
گرفت و همچنين طرح س��امانه نوين آبياري در 
۴۶ هزار هكتار باغات و اراضي زراعي استان اجرا 
شد.  وي با اشاره به مشكالت اراضي قابل كشت 
در كشور افزود: وسعت اراضي قابل كشت كشور 
۱۸ ميليون هكتار است كه 9 ميليون هكتار آن در 
آبخور سد ها قرار دارد و به صورت سنتي آبياري 
مي ش��ود و تنها 9 ميليون هكت��ار از اين اراضي 
فاقد مواد آلي اس��ت و مابقي اراضي مرغوبيت و 
كيفيت الزم را ن��دارد.  مدير آب و خ��اك و امور 
فني مهندسي سازمان جهاد كشاورزي مازندران 

تصريح ك��رد: از اي��ن ميزان اراضي كش��اورزي، 
حدود ۵ ميليون هكتار با خطر فرسايش و حدود 
۴ ميليون هكتار اراضي با مشكل شوري و قليايي 
بودن روبه روس��ت.  فره��ادي ادام��ه داد: حدود 

۲ ميليون هكتار از اراضي هم مش��كل زهكشي 
دارند كه يكي از معضالت بخش توليد است.  وي 
تصريح كرد: مشكل زهدار بودن اراضي كشاورزي 
بخص��وص در ۱۵۰ هزار هكت��ار اراضي مناطق 

جلگه اي مازندران يكي از مهم ترين چالش هاي 
پيشروي خاك غني و حاصلخيز كشاورزي استان 
است كه بايد براي توسعه بخش كشاورزي به اين 
موضوع پرداخته ش��ود.  مدير آب وخاك و امور 
فني مهندسي جهاد كش��اورزي مازندران گفت: 
رف��ع محدوديت هاي ناش��ي از مانداب��ي اراضي 
كشاورزي نقش عمده اي در حفظ ساختار فيزيك 
و شيميايي خاك زراعي و بارور تر كردن اين خاك 
حاصل خيز استان دارد.  فرهادي افزود: تاكنون در 
استان ۵۸ هزار هكتار اراضي تحت پوشش طرح 
ملي تجهيز و نوسازي اراضي كه يكي از اصلي ترين 
راهكار هاي گذر از كشاورزي سنتي به مدرن است 
قرار گرفته و همچنين طرح سامانه نوين آبياري 
در ۴۶ هزار هكتار باغات و اراضي زراعي اس��تان 
اجرا شد.  وي ادامه داد: اجراي پروژه هاي زيربنايي 
و آب و خاك نقش بسزايي در حفظ بستر توليد و 

اقتصادي شدن كشاورزي استان دارد.
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رفع تصرف از ۱۵۰۰ هكتار عرصه هاي منابع طبيعي فارس
با تالش مأموران      فارس
يگان حفاظت 
منابع طبيعي يك هزار و۵۰۰ هكتار از اراضي 
ملي اس�تان فارس رفع تصرف شده است. 
عبدالحسن صمدنژاد مديركل منابع طبيعي 
و آبخيزداري فارس با اشاره به تعيين تكليف 
نهايي پرونده ها، گفت: از ابتداي سال ۱۴۰۰ 
تاكنون تعداد ۳۸۳ فقره پرونده تخريب و تجاوز 
در عرصه هاي منابع طبيعي در استان تشكيل 
و منجربه صدور رأي قضايي شده اس��ت.  وي تصريح كرد: تعداد پرونده هاي در شرف رسيدگي در 
دبيرخانه كميسيون ماده واحده ۵ هزار و ۵۲۲ فقره است.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري فارس 
افزود: با برنامه ريزي هاي انجام گرفته با مراجع قضايي روند رسيدگي تمام پرونده هاي منابع طبيعي 
شتاب بيشتري به خود گرفته و تعيين تكليف خواهند شد.  صمدنژاد با اشاره به صيانت از اراضي ملي 
و نظارت مستمر در حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي ادامه داد: در راستاي برخورد با متخلفين و 
سودجويان اراضي ملي در چهارچوب قوانين و مقررات با قاطعيت رفتار خواهيم كرد.  وي هشدار داد: 

هرگونه دخل وتصرف درعرصه هاي منابع طبيعي فارس جرم بوده و با متخلفان برخورد مي شود.

مشاركت بنياد مسكن در خانه دار شدن فرهنگيان بوشهر
مدي�ركل بنياد     بوشهر
بوشهر  مسكن 
گفت: اين اداره كل با مش�اركت در س�اخت و 
پرداخت تسهيالت ارزان قيمت به فرهنگيان در 
زمينه خانه دار كردن اين قشر مشاركت مي كند. 
عليرضا مقدم مديركل بنياد مسكن بوشهر در 
نشست با مس��ئوالن آموزش و پرورش استان 
گفت: فرهنگياني كه در شهر هاي زير ۲۵ هزار نفر 
جمعيت و روستا ها زندگي مي كنند اگر خودشان 
زمين داشته باشند با پرداخت تسهيالت مقاوم سازي روستايي آمادگي حمايت از اين قشر براي خانه دار 
شدن وجود دارد.  وي افزود: همچنين با توجه به داشتن ماشين آالت و توان فني و اجرايي بنياد مسكن در 
شهر هاي باالي ۱۰۰هزار نفر جمعيت، آمادگي داريم به عنوان سازنده وارد كار شويم و با قيمت مناسب و 
كيفيت خوب براي فرهنگيان خانه بسازيم.  مديركل بنياد مسكن استان بوشهر درباره مستندسازي امالك 
آموزش و پرورش موجود در روستا ها و شهر هاي كمتر از ۲۵هزار نفر جمعيت نيز تصريح كرد: مدارسي كه 
خارج از طرح هادي قرار دارند به اين طرح الحاق و سند آنها صادر مي شود.  مقدم تأكيد كرد: تالش مي شود 

با همكاري اداره كل ثبت اسناد و امالك تا پايان سال بخشي از امالك آموزش و پرورش سنددار شوند.

ساخت ۱۱۸ مسكن در منطقه زلزله زده بازفت
معاون بنياد      چهارمحال وبختياري 
مس���كن 

چهارمح�ال و بختياري با بي�ان اينكه ۱۱۸ 
واحد مسكن در منطقه زلزله زده »بازفت« 
در حال س�اخت است، گفت: س�اخت اين 
خانه ها ۲۵ درصد پيشرفت فيزيكي دارد. 
مهدي مرادي معاون بنياد مسكن چهارمحال 
وبختياري با بيان اينك��ه ۴9۶ واحد احداثي در 
منطقه زلزله زده وج��ود دارد، گفت: واحدهاي 

مورد نظر شناسايي و عمليات اوليه براي ساخت و ساز انجام شده است.  وي با اشاره به آغاز به ساخت ۱۱۸ 
واحد در مناطق زلزله زده، عنوان كرد: به طور متوسط پيشرفت پروژه ۲۵درصد است.  معاون بازسازي 
مسكن روستايي بنياد مسكن چهارمحال و بختياري تصريح كرد: ميزان پيشرفت فيزيكي به صورت 
روزانه در حال افزايش است.  مرادي با اشاره به ايجاد تفاهمنامه با گروه هاي جهادي ها جهت ساخت خانه 
زلزله زدگان، ادامه داد: ليست واحدها به منظور ساخت به گروه هاي جهادي تحويل داده شده است.  وي 

گفت: در صورت كاهش دما و يخبندان احتمال تأخير در تكميل وجود دارد.

زابل ميزبان سومين همايش باستان شناسي 
جنوب شرق ايران

 اجراي عمليات بيولوژيك 
در هزار هكتار از مراتع قم

سومين همايش     سيستان و بلوچستان 
لمللي  بي��ن ا
باستان شناسي جنوب شرق ايران از ۲۲ لغايت 
۲۴ آذرماه در دانشگاه زابل استان سيستان 

وبلوچستان برگزار مي شود. 
دكتررضا ناصري دبير علمي همايش بين المللي 
باستان شناس��ي با اش��اره به برگزاري سومين 
همايش بين المللي باس��تان شناس��ي جنوب 
شرق ايران از ۲۲ لغايت ۲۴ آذرماه در دانشگاه 
زابل گفت: ه��دف از برگزاري اين همايش ارائه 
ب��روز نتايج پژوهش هاي  باس��تان شناس��ي و 
علوم وابسته در س��طح بين المللي براي جامعه 
مخاطبان، فراهم آوردن فضاي مناس��ب براي 
گفت وگو و تبادل نظر علمي ميان متخصصان 
باستان شناسي و رش��ته هاي وابسته و پيوسته 
درباره اين ناحيه فرهنگ��ي كه به پژوهش هاي 
ميدان��ي و كتابخان��ه اي مش��غول هس��تند، 
شناس��اندن حوزه تمدني سيس��تان و جايگاه 
اين حوزه بس��يار با ارزش به جهانيان، معرفي 
پتانسيل و ظرفيت گردشگري به دنيا و تشويق 
سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در حوزه هاي 
مختلف در اين منطقه است.  وي افزود: با اعالم 
فراخوان در اين همايش، بيش از ۱۰ كشور اعالم 

آمادگي كرده ت��ا در اين زمينه ب��ا ما همكاري 
كنند، ع��الوه براين بي��ش از۴۰ نفر متخصص 
در علم باستان شناسي از كشورهاي مطرح دنيا 
عالقمندي خود را به ش��ركت در اين همايش 
اعالم كرده اند.  عضوهيئت علمي باستان شناسي 
دانشگاه زابل ادامه داد: اين همايش به صورت 
نيمه حض��وري برگزار خواهد ش��د،  دكتررضا 
ناصري گفت: تاكن��ون ۱۵۰ مقاله به دبيرخانه 
همايش ارسال شده كه از اين تعداد ۱۰۰ مقاله 
پذيرفته شده اس��ت همچنين در اين همايش 
۴۴ س��خنراني علمي و تخصص��ي نيز خواهيم 
داش��ت .  وي اف��زود: اين همايش ب��ا همكاري 
دانش��گاه زابل، پژوهش��كده باستان شناس��ي 
ايران، انجم��ن علمي باستان شناس��ي ايران و 
مؤسس��ه ايتاليايي ايزمئو، با هم��كاري علمي 
بيش از ۳۰دانش��گاه بزرگ داخل��ي و خارجي 
برگزار خواهد شد.  دبير علمي برگزاري همايش 
محورهاي برگزاري اين همايش را؛ كاوش ها و 
بررسي هاي باستان شناسي جنوب شرق ايران، 
كاوش هاي  منطق��ه اي و فرامنطقه اي جنوب 
ش��رق ايران تاريخ و هنر در جنوب شرق ايران، 
تكنولوژي، معيش��ت و تجارت در جنوب شرق 

ايران عنوان كرد.

به گفت�ه رئيس     قم
اداره امور مراتع 
اداره كل مناب�ع طبيعي و آبخي�زداري قم با 
اجراي عمليات بيولوژي�ك و احياي گياهان 
دارويي در مس�احتي ح�دود هزارهكتار از 
مراتع استان بيش از ۲ هزار خانواده بهره بردار 
معيشت خود را از اين مراتع تأمين مي كنند. 
علي نقي گويا رئيس اداره امور مراتع اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري استان قم گفت: ۱۵ آذرماه 
اجراي عمليات بيولوژيك با هدف بهبود و اصالح 
مراتع با افزايش پوشش گياهي، حفظ آب و خاك 
و افزايش درآمد و بهبود معيش��ت بهره برداران 
در محدوده طرح مرتع  داري كوكون شهرستان 
كهك آغاز شد.  وي از مشاركت گروه هاي مردم 
نهاد، هالل احمر و بسيج در راستاي اجراي اين 
عمليات بيولوژيك ياد كرد و افزود: اين عمليات با 
محوريت بذركاري و كپه كاري در محدوده اي به 
وسعت ۲۵۰ هكتار با بذرهاي درمنه و طاق انجام 
شد.  رئيس اداره امور مراتع اداره كل منابع طبيعي 
و آبخيزداري استان قم خاطرنشان كرد: در ادامه 
اين فعاليت ها براس��اس برنامه ريزي انجام شده 
۵۰۰ هكتار عمليات احيا و توسعه گياهان دارويي 
در روستاهاي وشنوه و كاسوا انجام مي شود.  گويا 

تصريح كرد: ۲۵۰ هكتار عملي��ات بيولوژيكي 
ديگر ني��ز در علي آباد وفايي بخش س��لفچگان 
اجرا خواهد شد.  رئيس اداره امور مراتع اداره كل 
منابع طبيع��ي و آبخيزداري اس��تان قم با بيان 
اينكه اين اداره كل براي اجراي اين طرح ها فقط 
از مشاركت بهره برداران اس��تفاده كرده و هيچ 
هزينه اي نپرداخته است، گفت: اولويت اصلي در 
اجراي اين عمليات ها مرتع داران هستند و مردم 
نيز براي فرهنگ سازي در اين حركت ها مشاركت 
مي كنند.  گويا با اشاره به اينكه مرتع داران قرق اين 
مراتع را نيز بر عهده خواهند داشت، افزود: اداره كل 
منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم نظارت فني 
و هدايت در راستاي درس��تي انجام عمليات ها 
را دنبال خواهد كرد.  وي با بي��ان اينكه بيش از 
۲ هزار خانواده در اس��تان قم از مراتع معيشت 
خود را تأمين مي كنند، تصريح كرد: ۷۲۳ هزار و 
۱9 هكتار از مراتع استان با مشاركت مرتع داران 
مديريت مي شود.  رئيس اداره امور مراتع اداره كل 
منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان قم از چراي 
دام و كش��ت گياهان دارويي به عنوان دو هدف 
مرتع داران ياد كرد و گفت: تالش ما اين اس��ت 
كه ضمن حفظ مراتع استان و حفاظت از خاك 

بتوانيم معيشت اين افراد را نيز تأمين كنيم.

برگزاري جشنواره »پرچمداران انقالب 
اسالمي، دفاع مقدس و مقاومت« در مازندران 
مديركل حفظ آثار و نش�ر ارزش هاي     مازندران
دفاع مق�دس مازن�دران از برگزاري 
دومين جش�نواره »پرچمداران انقالب اس�المي، دفاع مقدس و 

مقاومت« در اين استان خبرداد. 
سردار عبداهلل ملكي مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
مازندران با بيان اينكه ۱۱۲ برنامه ابالغي در دس��تور كار داريم افزود: 
ساخت مركز فرهنگي و موزه دفاع مقدس اس��تان مازندران به عنوان 

بزرگ ترين مركز فرهنگي كشور، از جمله آنهاست. 
وي از توليد ۶۰ عنوان كتاب در س��ال جاري خب��رداد و تصريح كرد: 
برنامه ها و مأموريت هاي اين اداره كل با همكاري سازمان ها و نهادهاي 
انقالبي و دفاتر حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس شهرستان ها 
اجرايي مي ش��ود.  مديركل حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس 
مازندران برگزاري جشنواره هاي »اش��ك انار«، »يوسف«، »فانوس«، 
»مرد ميدان« و »تشكل هاي مردمي را از جمله جشنواره ها دانست و 
از برگزاري دومين دوره جشنواره ملي و بين المللي پرچمداران انقالب 

اسالمي، دفاع مقدس و مقاومت در اين استان خبرداد. 
سردار ملكي با بيان اينكه روحانيت، پرچمدار دفاع مقدس بوده است 
و در پي��روزي انقالب نيز نقش ويژه اي داش��ت، تصريح كرد: اس��تان 
مازندران با وجود علما و بزرگان ديني نقش ويژه اي در انقالب اسالمي 
داشت و در اين موضوع كتاب هايي در دست تدوين است و كتاب نقش 
ساري در انقالب اسالمي از آن جمله است.   وي با بيان اينكه روحانيت 
سرمايه بزرگ انقالب اسالمي است، گفت: جشنواره پرچمداران انقالب 
اس��المي، دفاع مقدس و مقاومت در اين راس��تا و با هدف جمع آوري 
آثار و مستندات اين حوزه برگزار مي ش��ود.  مديركل حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس مازندران با اشاره به برگزاري دومين اجالسيه 
شهداي اس��تان مازندران افزود: بايد در اين دوره به نقش روحانيت به 

صورت ويژه پرداخته شود و شاهد آثار فاخر در اين حوزه باشيم.

 كرونا ترك تحصيل در روستاها را
افزایش داد

شواهد نشان مي دهد آموزش و پرورش با تمام برنامه ريزي ها و تدابيرش، 
به خاطر مشكالت روز افزون درون سازماني و همچنين گستردگي 
سطح فعاليت ها و عدم سازماندهي مناسب منابع، نتوانسته موجب 
كاهش آمار ترك تحصيل در كشور شود.  گذري به استان هاي مختلف 
كشور بيانگر افزايش آمار ترك تحصيل نسبت به سنوات گذشته است. 

    
براساس شواهد يكي از علل اصلي ترك تحصيل دانش آموزان فقر اقتصادي 
است. به همين خاطر كودكان و نوجوانان زيادي وجود دارند كه بدليل فقر 
و تنگدس��تي خانواده هاي خود به ناچار نان آور خانه مي شوند.  سواد پايين 
والدين، نبود مدرس��ه در نزديكي محل سكونت، عدم رضايت والدين براي 
فرستادن فرزندان به ويژه دختران به مدارس شبانه روز يا محلي خارج از محل 
زندگي خود و مبتال بودن به بيماري و مشكالت جسمي كودكان و نوجوانان 
از ديگر عللي است كه برخي از دانش آموزان را مجبور به ترك تحصيل مي كند.  
اما طي دو سال اخير درد ديگري به نام كرونا هم به موارد باال اضافه شده تا 
خيال مسئوالني كه در حالت عادي برنامه اي براي جلوگيري از ترك تحصيل 

دانش آموزان نداشتند را راحت كند. 
   ترك تحصيل ۵۰ درصد دختران عشاير

تأثيرات منفي شيوع كرونا در كشور آنقدر زياد است كه هر لحظه خبري 
در اين باره پخش مي شود. از حدود دو سال قبل و با افزايش مبتاليان به 
اين بيماري بود كه مدارس هم غير حضوري شدند.  از آن زمان وضعيت 
تحصيلي دانش آموزان تحت تأثير شرايط قرنطينه قرار گرفت. به گونه اي 
كه آمار رسمي در برخي مناطق خبر از چند برابر شدن ترك تحصيل و 
فاصله گرفتن دانش آموزان از درس و مشق مي دهد.  از طرف ديگر، باال 
رفتن ترك تحصيل دختران عش��اير نگراني ها را بيش از پيش افزايش 
داده است.  چندي پيش مديركل دفتر توسعه عدالت آموزشي و آموزش 
عشاير وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آمار ۵۰ درصدي ترك تحصيل 
دختران عشاير در دوره  ابتدايي گفته بود: »براي كاهش آمار بازماندگان 
از تحصيل در مناطق عشايري مي توان سرويس اياب و ذهاب براي آنها 
فراهم كرد. با اين كار طبيعتاً پوشش تحصيلي دختران بيشتر خواهد 
شد. همچنين در اين راستا به دفعات تأكيد شده كه معلمان بي تجربه 
و تازه كار را براي مناطق محروم و حرفه اي ها را براي نقاط بهتر انتخاب 
مي كنند. اين موضوع متأس��فانه موجب كاهش كيفي��ت آموزش در 
مدارس عشايري و روستايي شده است. زيرا اضالع ناقص يادگيري مانند، 
نيروي انساني و تجهيزات تالقي مي يابند و مشكالت بيشتري را ايجاد 
مي كنند.« محمدرضا سيفي ادامه داد: »متأسفانه نبود زيرساخت هاي 
الزم معضالت را دو چندان كرده و از طرف ديگر عقايد و تفكرات عشايري 
و نقش دختران در روند توليدات گياهان، لبنيات، فرش و... منجربه ترك 
تحصيل آنها مي شود. براي اين مسائل بايد چاره انديشي كرد.« پوشش 
تحصيلي فقط عدالت آموزشي نيست. بنابر اين نبايد پوشش تحصيل 
دختران عشاير را با عدالت آموزشي اشتباه گرفت. عدالت آموزشي در 
حقيقت به منظور كيفيت بخشي به محتوا و آموزش است. شرايط عشاير 
به علت پيچيدگي ها و مسير كوچ متفاوت است. بنابراين سيستم آموزشي 
كشور بايد به منظور جلوگيري از ترك تحصيل دختران عشايري امكانات 

و خدمات كافي در اختيار آنها قرار دهد. 
    افزايش ترك تحصيل در هرمزگان

افزايش ترك تحصيل در مناطق دور افتاده روستايي هرمزگان خبر خوبي 
نيس��ت. به طوري كه رئيس انجمن مطالعات برنامه درسي اين استان از 
گروه هاي داوطلبانه مردم نهاد دعوت كرده تا براي ترويج و تداوم آموزش 
مدرسه اي، جهت كاهش ترك تحصيل در اين مناطق پيش قدم شوند.  
دكتر محمد جمالديني با بيان اينكه كرونا فقط توانست نشان دهد چقدر 
سيستم آموزشي كشور شكننده است، گفت: »دانش آموزان به داليلي 
همچون فقر مالي، عدم وجود مدرسه در دوره هاي تحصيلي باالتر، نبود 
مدرسه شبانه روزي، كمبود سرويس اياب و ذهاب از روستا به مدرسه، وجود 
باورهاي غلط در جوامع روستايي مانند عدم حضور دختران در دوره هاي 
تحصيلي بعدي و ازدواج زودرس و مسائل ديگر از جريان آموزش و مدرسه 
باز مي مانند كه اين امر مي تواند براي فرد، خانواده و جامعه اي كه در آن 
زندگي مي كند، ضررها و آسيب هايي را در پي داشته باشد. با اين حال بارها 
گفته ايم با جلوگيري از ترك تحصيل دانش آموزان در مناطق محروم و دور 

افتاده مي توان جلو اين آسيب ها را گرفت.«
    ۱۰۲ روستاي قزوين فاقد پوشش اينترنت 

وقتي كرونا سايه سنگين خود را بر س��ر سيستم آموزشي كشور پهن 
كرد و آموزش هاي مجازي ج��اي آموزش هاي حض��وري را گرفتند، 
بخش��ي از دانش آموزان به خاطر مهيا نبودن تجهيزات و امكانات الزم 
براي تحصيل در اين روش از درس و مدرس��ه باز ماندند.  در قزوين و 
به گفته مديركل آموزش وپرورش اين استان، ۱۰۲ روستا فاقد پوشش 
اينترنت هستند كه موجب ش��ده تا تعدادي از دانش آموزان ساكن در 
اين مناطق امكان برخورداري از آموزش هاي مجازي را نداشته باشند.  
حسنعلي اصغري براي اينكه اين دانش آموزان بتوانند هر چه زودتر به 
كالس درس بازگردند پيشنهاد داده تا بازگشايي مدارس به تدريج و با 
اولويت مناطقي كه امكان ارائه آموزش مج��ازي ندارند، صورت گيرد 
و در اين مناطق كالس ها به صورت حضوري برگزار ش��ود.  براس��اس 
آمارهاي موجود، هم اكنون ۵۴۸ مدرسه قزوين زير ۵۰ نفر دانش آموز 
دارند و ۱۳ مدرسه ديگر نيز با حضور يك معلم و يك دانش آموز در يك 

مدرسه اداره مي شود. 
   اينجا هيچ دختري ديپلم ندارد

در روستاي بزپيران از توابع شهرستان بمپور استان سيستان وبلوچستان 
دانش آموزان زي��ادي به دليل نداش��تن فضاي آموزش��ي الزم به رغم 
اس��تعدادي كه دارند مجبور به ترك تحصيل مي ش��وند. به خصوص 
دانش آموزان دختر بيش��ترين ضربه را مي خورند كه يا خانه نش��ين يا 
مجبور به ازدواج هاي زود هنگام مي شوند.  اين روستا در ۳۵ كيلومتري 
شهرستان بمپور به نيكش��هر قرار دارد. روستا ۲ هزار نفر جمعيت دارد 
و فضاي آموزش��ي آن، عالوه بر دانش آموزان خ��ود دانش آموزان چند 
روستاي ديگر را نيز پوش��ش مي دهد كه فاقد دوره متوسط دوم است.  
بنابراين همه دختران روس��تا بعد از پايان دوره متوس��طه اول ازدواج 
مي كنند و ادامه تحصيل براي آنها غير ممكن مي شود.  به همين دليل 
والدين دانش آموزان دختر به آنها اجازه رفت وآمد به مركز شهرستان يا 
ماندن در خوابگاه هاي شبانه روزي براي تحصيل را نمي دهند. چون آنها 
براي رفت وآمد به مدرسه مجبورند روزانه كنار جاده بايستند و با كاميون 

و خودروهاي عبوري رفت وآمد كنند.
 متأسفانه در اين روستا هيچ دختر ديپلمه اي وجود ندارد.  اما وقتي در 
مورد مدرسه يا فضاي آموزشي در اين روستا حرف مي زنيم بايد بدانيم 
منظور چند تكه حصير در زير درخت يا كنج ديواري است كه تخته اي 
شكسته براي نوشتن مطالب، روبه روي دانش آموزان قرار داده اند و نامش 
را كالس گذاشته اند. اگر هم چهارديواري فرسوده اي به نام مدرسه وجود 

اشته باشد حتماً فاقد تجهيزات سرمايشي و گرمايشي است.

 ساخت پروژه هاي مسكن 
در گنبدكاووس تسریع مي شود

معاون مديركل و رئيس اداره راه و شهرس�ازي گنبدكاووس 
از تس�ريع در رون�د اج�راي پروژه ه�اي طرح اق�دام ملي 
مس�كن و تأمين زمي�ن ب�راي اجراي اي�ن طرح خب�رداد. 
مهدي ملك معاون مديركل و رئيس اداره راه و شهرسازي گنبدكاووس 
گفت: در حال حاضر در اين شهرستان ۴۶۷ ثبت نامي تأييد نهايي شده 
طرح اقدام ملي مسكن داريم كه برابر برنامه ريزي صورت گرفته در 
حال حاضر يك پروژه 9۶ واحدي در ۲ بل��وك ۳۲واحدي و ۲ بلوك 
۱۶ واحدي ۴ طبقه به كارگزاري بنياد مس��كن انقالب اس��المي در 
دست احداث است. وي افزود: در حال حاضر بتن ريزي سقف بلوك 
۳۲ واحدي اول به اتمام رسيده و بلوك ۳۲ واحدي دوم نيز كار اجراي 
ميكروپايل و تزريق انجام ش��ده و در حال اجراي ميلگردگذاري در 
فنداسيون مي باشند. همچنين در بلوك اول ۱۶ واحدي لوله گذاري 

ميكروپايل به اتمام رسيده و در حال تزريق بتن است.

 ۳۵ مسجد قم 
به وسایل ورزشي تجهيز شد

معاون اجتماعي س�تاد اجرايي فرمان حض�رت امام)ره( قم 
از تجهيز ۳۵ مسجد اين اس�تان به وسايل ورزشي خبرداد. 
حجت االس��الم رضا احمدي، معاون اجتماعي ستاد اجرايي حضرت 
امام)ره( قم، گفت: طرح توزيع خدمات در استان به صورت محله محور 
و با محوريت مساجد انجام مي شود كه س��بب شده همه خدمات به 
صورت عادالنه در همه قم توزيع شود.  وي بابيان اينكه در اين مرحله از 
طرح ۲۰مسجد استان قم به تجهيزات ورزشي مانند ميز تنيس، فوتبال 
دستي، تير دروازه، كيس��ه بوكس و تور واليبال مجهز شدند، افزود: با 
توجه به ۱۵ مسجد ديگري كه در گذش��ته تجهيز شده بودند جمعاً 
به  ۳۵ مسجد رسيدند.  معاون اجتماعي ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( قم تصريح كرد: بسته هاي غذايي به صورت منطقه اي توزيع 
مي شود كه در اين نوبت مسجد دو طفالن مسلم توزيع شده است كه 

۲۰۰ بسته است كه در بين فقراي اطراف مسجد توزيع شدند.

خدمات رساني كميته امداد 
آذربایجان شرقي به ۸6۰ دانشجو 

به گفت�ه مع�اون فرهنگي كميت�ه امداد آذربايجان ش�رقي 
از ابت�داي س�ال جاري ۸۶۰ دانش�جو در س�طح اس�تان از 
خدمات آموزشي و فرهنگي كميته امداد بهره مند شده اند. 
بهروز شريف معاون فرهنگي كميته امداد آذربايجان شرقي گفت: در 
راستاي توانمندس��ازي فكري و فرهنگي خانوارهاي تحت حمايت، 
خدمات تحصيلي به تمامي دانشجويان نيازمند انجام مي شود.  وي 
از بهره مندي ۸۶۰ نفر دانشجو در سطح استان از خدمات آموزشي و 
فرهنگي كميته امداد خبرداد و افزود: از ابتداي امسال تاكنون بيش 
از ۲ ميليارد و ۵۸۰ ميليون ريال ش��هريه دانشجويان تحت حمايت 
در مقاطع مختلف پرداخت شده است.  معاون فرهنگي كميته امداد 
آذربايجان شرقي گفت: كميته امداد به منظور فراهم كردن بستر كسب 
علم و دانش در بين جامعه مددجويان تحت حمايت به دانشجويان تحت 
حمايت متقاضي براي ادامه تحصيل وام دانشجويي پرداخت مي كند.

   آذربايجان شرقي     قم    گلستان

 اجراي ۳ پویش خيرخواهانه از سوی 
ستاد اجراي فرمان امام در استان مركزي

مديركل س�تاد اجرايي فرم�ان امام      مركزي
خميني )ره( استان مركزي گفت: سه 
پويش خيرخواهانه به صورت همزمان و با ارزش ۲۵ ميليارد ريال در 

اين استان اجرا شد. 
مجتبي تهامي مديركل س��تاد اجرايي فرمان امام خميني)ره( استان 
مركزي گفت: با توجه به نياز جامعه به ويژه اقشار آسيب پذير و همزمان 
با هفته حمايت از معلوالن رزمايش پويش مثبت حركت و پويش گرماي 

احسان و پويش ملي احسانه در استان مركزي به انجام رسيده است. 
وي افزود: با توج��ه به نقش حمايتي س��تاد اجراي��ي فرمان حضرت 
امام)ره(، در راستاي پويش گرماي احسان ۱۷۱ عدد بخاري و آبگرمكن 
به خانواده هاي كم برخوردار هديه شد.   مديركل ستاد اجرايي فرمان 
امام خميني )ره( استان مركزي تصريح كرد: در پويش مثبت حركت 
نيز بنياد ۱۵ خرداد وابسته به س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره(، 
۱۰۸ ويلچر به معلوالن كودك و نوجوان تا سن ۱۴ سال استان اهدا شد 

كه از طريق اداره كل بهزيستي استان توزيع شده است.  
تهامي در خصوص پويش احسانه نيز گفت: در اين پويش كه به صورت 
ملي در حال برگزاري است در استان مركزي نيز از سوي بنياد احسان 
وابسته به س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( ۳۲سري جهيزيه به 
زوج هاي جوان كم برخوردار استان اهدا شد كه ارزش اقالم اين پويش ها 

در مجموع ۲۵ ميليارد ريال برآورد شده است.   
اين پويش هاي خيرخواهانه به همت س��تاد اجراي��ي فرمان حضرت 
امام)ره( در استان مركزي نيمه آذر امسال با حضور نماينده ولي فقيه 
در استان مركزي و استاندار و جمعي از مسئوالن ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( در اس��تان و جمعي از مسئوالن اس��تاني در مصلي 

بيت المقدس شهر اراك برگزار شد.

 صدور ۲۱۰ شناسنامه 
براي فرزندان داراي مادر ایراني در یزد

به گفته مديركل امور اتباع و مهاجران      يزد
ي�زد تاكن�ون ۲۱۰ شناس�نامه براي 
فرزن�دان اتب�اع خارج�ي در اس�تان ص�ادر ش�ده اس�ت. 
سعيد پرويزي مديركل امور اتباع و مهاجران يزد درباره آخرين وضعيت 
صدور شناسنامه براي فرزندان مادر ايراني كه پدرانشان خارجي است، 
گفت: اين موضوع برابر قانون در دستور كار قرار گرفته و در حال انجام 
است.  وي با بيان اين كه براساس قانون ابالغي فرآيند ثبت نام فرزنداني 
كه فقط مادرشان ايراني است از آبان ماه سال گذشته در كشور آغاز شده 
است، افزود: تاكنون ۲۱۰ شناس��نامه براي فرزندان مادر ايراني و پدر 

خارجي در سطح استان يزد صادر شده است. 
مديركل امور اتباع و مهاجرين يزد ادامه داد: طبق بررس��ي هاي انجام 
ش��ده يك هزار و ۴۳ متقاضي براي صدور شناسنامه مادران ايراني در 
اس��تان يزد وجود دارد و تاكنون ۸۰۰ پرونده در اين خصوص تكميل 
شده است.  پرويزي درباره علت طوالني شدن صدور شناسنامه ها گفت: 
هر پرونده و هر فردي داراي مراحل خاصي اس��ت و ب��ه نوع مدارك و 

اطالعات و استعالم ها بستگي دارد.  
وي با بيان اين كه اولين شناسنامه استان يزد دي ماه سال گذشته صادر 
شده است، افزود: استان يزد در اين زمينه به نسبت جمعيت متقاضي از 

استان هاي پيشتاز به شمار مي آيد.
مديركل اتباع استان يزد در پايان خاطرنشان كرد: عمده پدران افراد 
متقاضي دريافت در استان يزد اتباع افغانستاني هستند بعد از آن اتباع 
پاكستاني و عراقي را داريم.  پرويزي ادامه داد: در صورت رفع برخي از 
مشكالت براي دريافت شناسنامه افراد واجد شرايط در اولين اقدام اين 

اوراق چاپ و تحويل متقاضيان خواهد شد.

ایجاد اشتغال براي ۱4 هزار و ۵۰۰ خوزستاني از سوی كميته امداد 
به گفت�ه رئيس      خوزستان
كميته امداد امام 
خميني)ره( كشور تا پايان امسال براي ۱۴ هزار و 
۵۰۰ نفر در استان خوزستان شغل ايجاد مي شود. 
مرتض��ي بختي��اري رئي��س كميت��ه ام��داد 
امام خميني)ره( كش��ور در حاشيه بازديد از يك 
واحد توليدي بلدرچين در شهرستان شادگان در 
استان خوزستان گفت: براي ايجاد اين تعداد شغل 
در خوزستان، ۵ هزار و ۱۸۰ ميليارد ريال تسهيالت 
قرض الحسنه در نظرگرفته شده است.  وي افزود: يكي از طرح هاي مهم كميته امداد امام خميني)ره(، راهبري 
شغلي است كه در دو سال گذشته توفيقات بس��يار خوبي را در بحث اشتغالزايي مددجويان كسب كرديم.  
بختياري ادامه داد: در خوزستان پارسال ۱۰ هزار و 9۰۰ شغل با اعتباري بالغ بر ۲ هزار و ۱۸۰ ميليارد ريال در 
قالب طرح راهبري شغلي ايجاد شد.  وي افزود: يكي از اهداف اين كميته، توانمندسازي مددجويان است كه 
ولي نعمت اين نهاد حمايتي هستند.  رئيس كميته امداد امام خميني)ره( كشور ادامه داد: در شوراي اشتغال 

كشور مأموريت بزرگي به كميته امداد امام خميني)ره( براي ايجاد اشتغال داده شده است.


