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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي

چه���ار پروژه     گيالن
صنعت�ي  ني�مه 
فناور و دانش بنيان مس�تقر در پ�ارك علم و 
فناوري گيالن با حضور معاون علمي و فناوري 

رئيس جمهور افتتاح شد. 
دكتر علي باس��تي، رئيس پارك عل��م و فناوري 
گيالن، ب��ا اش��اره به افتت��اح پروژه س��وله هاي 
نيمه صنعتي شركت هاي دانش  بنيان در گيالن 
با حضور معاون علمي و فن��اوري رئيس جمهور 
گفت: مجتمع نيمه صنعتي فش��تام ۱۰ س��وله 
صنعتي اس��ت كه با افتتاح چهار س��وله جديد 
به ۱۴ سوله رس��يده است. ۳۵ ش��ركت فناور و 
دانش بنيان و ۳۲ فضاي استقرار در مجتمع نيمه 
صنعتي فش��تام وجود دارد.  وي افزود: به دنبال 
گسترش و افزايش ش��ركت هاي دانش بنيان در 
اس��تان هس��تيم تا بتوانند عالوه برحمايت هاي 
پارك عل��م و فناوري ك��ه زير مجموع��ه وزارت 

علوم هس��تند از حمايت وي��ژه معاونت علمي و 
فناوري رئيس جمهور بهره مند ش��وند.  باس��تي 
تصريح كرد: س��وله هاي افتتاحي جديد مجتمع 
نيمه صنعتي فش��تام در حوزه ايده هاي توليد و 

طراحي ماشين آالت و تجهيزات ارتقاي اتوماسيون 
صنعتي، طراحي و ساخت تجهيزات آبزي پروري، 
تحقق و فرموالس��يون چربي  زداهاي صنعتي و 
توليد كود آلي استريل شده از فضوالت حيواني و 

ضايعات كشاورزي به روش اكسترود پذيرش شده 
اس��ت.  رئيس پارك علم و فناوري گيالن يادآور 
شد: شركت فناور توليدكننده كود آلي استريل 
شده از فضوالت حيواني و ضايعات كشاورزي به 
روش اكسترود به عنوان محصول برتر در بين ۱۳۷ 
محصول دانش بنيان فن بازار دانشگاه آزاد اسالمي 
انتخاب شده و همچنين اولين توليدكننده كود 
آلي اكستروژن در دنياست.  باستي ادامه داد: يكي 
ديگر از ش��ركت هاي فناور فعال در اين مجتمع 
شركت طراحان پيش��رو كاوشگر اس��ت كه در 
حوزه توليد و طراحي ماش��ين آالت و تجهيزات 
ارتقاي اتوماس��يون صنعتي فعال ب��وده و حوزه 
كاري آنان توليد و طراحي دستگاه پرس ضايعات، 
دستگاه پركن خطي شش نازل، دستگاه روتاري 
فيدر، دس��تگاه فيدر توتون، دستگاه بسته بندي 
كارتنينگ، سيس��تم هدف گيري بالگرد كبري، 
دستگاه ويبره توتون و يدك كش بالگرد مي باشد.

افتتاح پروژه سوله هاي نيمه صنعتي شركت هاي دانش بنيان در گيالن

افتتاح واحدهاي مسكوني روستاي »چم مهر« پلدختر به دست سپاه
ي  ه��ا حد ا و    لرستان
ني  مس���كو
سيل زدگان روستاي چم مهر كه توسط سپاه 
استان سمنان ساخته شده هفته آينده به 

بهره برداري مي رسند. 
س��ردار مرتض��ي كش��كولي فرمانده س��پاه 
حضرت ابوالفضل)ع( لرستان گفت: 9۷ واحد 
مسكوني در مناطق سيل زده شهرستان هاي 
پلدختر و دوره چگني توس��ط سپاه حضرت 

علي بن ابيطالب)ع( و كمك هاي توليت آستان حضرت فاطمه معصومه )س( احداث شده است.  وي 
با اشاره به اينكه در هفته دفاع مقدس رزمايش عمليات والفجر9 اجرا مي شود، افزود: سپاه حضرت 
ابوالفضل)ع( استان لرستان به تمام تعهدات خود در قبال ساخت منازل مسكوني سيل زدگان عمل 
كرده و طي هفته آينده منازل مسكوني كه توسط سپاه تهران س��اخته شده تحويل داده مي شود.   
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل)ع( استان لرستان عنوان كرد: طي سه ماه گذشته سپاه استان قزوين 
واحدهاي مسكوني را در شهرستان دلفان تكميل و به بهره برداري رساند، منازل سيل زدگان روستاي 

چم مهر نيز توسط سپاه استان سمنان ساخته شده كه به زودي به بهره برداري مي رسند.

صدور ۲۱۱ گواهينامه انطباق صادراتي در همدان 
مديركل استاندارد      همدان
هم�دان از صدور 
۲11 گواهينامه انطباق صادراتي طي س�ه ماهه 
نخس�ت س�ال جاري در اين اس�تان خبر داد. 
محمد مددي مديركل استاندارد استان همدان 
با بيان اينكه از ابتداي سال جاري تاكنون ۲۱۱ 
گواهينامه انطباق صادراتي از سوي اداره كل 
استاندارد در استان همدان صادر شده است، 
گفت: گواهينامه هاي انطب��اق صادراتي براي 

اقالم انواع كشمش بي دانه )تيزابي و آفتابي( صادر شده اس��ت.  وي افزود: صادرات اين محصوالت 
با وزن ۵ هزار و ۷۰۵ تن، به مقصد كشورهايي چون عراق، روسيه، اكراين، آلمان، بالروس، اتريش، 
امارات، تركيه، قزاقستان و مراكش انجام شده است.  مديركل استاندارد استان همدان با بيان اينكه 
گواهينامه انطباق صادراتي پس از كنترل و نمونه برداري و آزمون بر روي نمونه هاي مربوطه صادر 

مي شود، افزود: با اين اقدام از خروج كاالهاي بي كيفيت و نامرغوب جلوگيري مي شود.

پرداخت تسهيالت به ۱۶۲ طرح اشتغالزايي در خراسان جنوبي
1۶۲ ط���رح     خراسان جنوبي
يي  ا لز ش�تغا ا
نيازمندان و محرومان خراسان جنوبي طي 
سه ماه نخست امسال از تسهيالت اشتغالزايي 
كميت�ه ام�داد اس�تان بهره من�د ش�دند. 
رض��ا س��لم آبادي مدي��ركل كميت��ه امداد 
خراسان جنوبي با اشاره به اينكه ايجاد اشتغال 
براي مددجويان و خودكفايي آنان، گام بزرگي 
در توانمندسازي و به صورت طبيعي خروج آنها 

از چرخه حمايتي كميته امداد است، گفت: از محل اعتبارات سال گذشته به ۱۶۲ طرح اشتغالزايي در 
استان توسط كميته امداد خراسان جنوبي تسهيالت پرداخت شده است.  وي افزود: يكي از مهم ترين 
اهداف كميته امداد در كشور و در خراسان جنوبي توانمند سازي افراد از طريق خودكفايي و اشتغالزايي 
است.  مديركل كميته امداد خراس��ان جنوبي تصريح كرد: اين طرح ها براي ۱9۸ نفر ايجاد اشتغال 
كرده است كه در مجموع ۴۲ طرح آن مربوط به مش��اغل خانگي و ۱۲۰ طرح نيز از جمله طرح هاي 
خوداشتغالي كميته امداد بوده است.  سلم آبادي يادآور شد: طرح هاي سه ماهه سال 99 نيز شامل۱۶۲ 

طرح بوده كه در مجموع براي آنها ۵۴ ميليارد ريال تسهيالت پرداخت شده است. 

افتتاح پايگاه ملي شهريئري و موزه بقعه شيخ حيدر مشگين شهر 
اداره  رئي�س     اردبيل
ميراث فرهنگي 
شهرستان مشگين ش�هر از بهره برداري دو 
پروژه پايگاه ملي محوطه باستاني شهريئري 
و ساختمان موزه بقعه شيخ حيدر مشگين شهر 

تا پايان سال جاري خبر داد. 
ايمانعل��ي ايماني رئي��س اداره ميراث فرهنگي 
شهرستان مشگين شهر گفت: براي اجراي فاز 
اول پايگاه ملي محوطه باس��تاني شهريئري به 
ويژه سنگفرش مسير دسترسي، سرويس بهداشتي و نمازخانه، سازه فلزي محل سنگ افراشته ها و خريد 
اليت پنل ها ۵۰ ميليارد ريال هزينه شده كه امسال تكميل و افتتاح خواهد شد.  وي افزود: عمليات احداث 
ساختمان موزه شيخ حيدر هم از سال 9۷ شروع شده و پيشرفت فيزيكي ۵۰ درصد دارد و در سال 99 جزو 
برنامه هاي افتتاح اداره ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي شهرستان مشگين شهر است.  به گفته 

ايماني با بهره برداري موزه مشگين شهر اين مكان نقش مهمي در معرفي شهرستان خواهد داشت.

 پرداخت عوارض خودرو و نوسازي
 در تبريز الكترونيك شد

رئيس كميسيون برنامه و بودجه      آذربايحان شرقي
شوراي اسالمي شهر تبريز گفت: 
با همكاري سازمان آمار و فناوري اطالعات و ساير بخش هاي 
شهرداري پرداخت عوارض خودرو و نوسازي الكترونيكی شد. 
محمدباقر بهشتي رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسالمي 
شهر تبريز با بيان اينكه هزينه هاي زيادي براي الكترونيكي كردن 
پرداخت عوارض خودرو و نوسازي شده است، گفت: زيرساخت هاي 
مورد نياز از قبل فراهم ش��ده اس��ت و براي اجراي عوارض خودرو 
نيازمند همكاري راهنمايي و رانندگي هستيم كه مقرر شده است 
در جلسه هفته بعد كميسيون نماينده راهنمايي و رانندگي براي 
هماهنگي بيشتر حضور داشته باشند. وي با بيان اينكه شهرداري 
براي اينكه بتواند عوارض خودرو را به صورت صحيح الكترونيكي 
كند به اطالعات راهنمايي و رانندگي نياز دارد، خاطرنشان كرد: در 
زمينه عوارض نوسازي نيز قرار شد جلسه اي براي هماهنگي با حضور 
سازمان فناوري اطالعات، معاونت شهرس��ازي و اداره كل درآمد 

شهرداري برگزار و هماهنگي هاي الزم در اين زمينه انجام شود.

 راه اندازي شعب الكترونيكي شوراي 
حل اختالف در استان مركزي

ش�عب الكترونيك�ي ش�وراي حل      مركزي
اختالف اس�تان مركزي ب�ا حضور 
رئيس كل دادگستري و شوراي قضايي استان در اراك راه اندازي شد. 
حجت االس��الم عبدالمهدي موس��وي رئيس كل دادگس��تري 
اس��تان مركزي در آيين راه اندازي ش��عب الكترونيكي شوراي 
حل اختالف اس��تان مركزي گفت: اجراي برنامه ه��اي نوين و 
دادرس��ي الكترونيكي با هدف كاهش هزينه ها و افزايش ميزان 
رضايت مندي مردم از سياست هاي اصلي قوه قضاييه است.  وي 
افزود: در دادرسي الكترونيكي گذار از روش هاي سنتي به فناوري 
و سيستمي شدن و كاهش رفت و آمد ارباب رجوع مدنظر است 
كه اجراي اين مهم از ارديبهشت ماه امس��ال در استان مركزي 
آغاز شده است.  رئيس كل دادگستري استان مركزي ادامه داد: 
دادرسي الكترونيكي در حافظه سامانه ثبت و ضبط شده و تمامي 
مراحل از بررسي تا پايان صدور رأي و ابالغ در سامانه ثنا، در موارد 
مربوط به تأمين خواسته، انحصار وراثت و تأمين دليل به صورت 

الكترونيكي انجام خواهد شد.

 توزيع ۵۵۰ تن مرغ تنظيم بازار
 در سيستان وبلوچستان

۵۵۰ تن م�رغ تنظيم ب�ازار با     سيستان وبلوچستان 
قيمت 1۳ ه�زار و ۵۰۰ تومان 
هفته آينده جهت كنترل بازار گوش�ت مرغ در سطح استان 

سيستان وبلوچستان توزيع شد. 
ماندانا زنگنه سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري 
سيستان و بلوچستان با اشاره به توزيع۵۵۰ تن مرغ تنظيم بازار با قيمت 
۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان گفت: با هماهنگي هاي صورت گرفته در خصوص 
نحوه توليد و توزيع و همچنين برنامه ريزي براي ورود مرغ تنظيم بازار 
به شبكه توزيع شاهد كاهش قيمت در سطح استان در روزهاي آينده 
خواهيم بود.  وي افزود: همچنين ۸۵۰ تن مرغ منجمد براي مددجويان 
كميته امداد و بهزيستي به صورت رايگان از طريق فروشگاه هاي رفاه 
در سطح استان توزيع مي شود كه اين موضوع نيز در كنترل قيمت بازار 
قيمت مرغ اثرگذار خواهد بود.  سرپرس��ت معاونت هماهنگي و امور 
اقتصادي استانداري سيس��تان و بلوچستان تصريح كرد: سيستان و 
بلوچستان نيازمند ورود مرغ از استان هاي همجوار است و ۷۰ درصد 

گوشت مرغ مورد نياز منطقه از خارج از استان تأمين مي شود.

۱۴۰۰ ميليارد تومان پروژه برقي و  آبي فارس 
فردا افتتاح می شود

ساخت  دستگاه تنفس مصنوعي به دست 
پژوهشگران دانشگاه شهيد چمران اهواز

فردا چهار طرح     فارس
عمراني صنايع 
آب و برق در قالب يك ارتباط ويدئو كنفرانس 
با حضور رئيس جمهور و وزير نيرو در استان 

فارس افتتاح مي شود. 
حميدرضا دهقاني مديرعام��ل و رئيس هيئت 
مديره آب منطق��ه اي فارس با اش��اره به افتتاح 
۱۴۰۰ ميليارد تومان پروژه برقي و  آبي در فارس 
گفت: اين طرح ها ش��امل فاز نخس��ت خط دوم 
آبرساني به ش��يراز از س��د درودزن، آبرساني به 
شهر سعادت شهر، تصفيه خانه فاضالب شماره ۲ 
شيراز و نيروگاه ۱۰ مگاواتي خورشيدي الرستان 
كه ارزش اين طرح ها ۱۴۰۰ ميليارد تومان برآورد 
شده است.  وي خاطرنشان كرد: همزمان با رشد 
روزافزون جمعيت و گس��ترش ساير تأسيسات 
زيربنايي و توس��عه شهري در ۲۵ س��ال اخير و 
احتمال آلودگ��ي و كاهش آب س��فره آب هاي 
زيرزميني، مطالعات توسعه برداشت آب از درياچه 
س��د درودزن و تصفيه و انتق��ال آن براي تأمين 
مصارف آب شهري و صنعتي در دستور كار شركت 
سهامي آب منطقه اي فارس قرار گرفت.  مديرعامل 

و رئيس هيئت مديره آب منطقه اي فارس گفت: به 
همين منظور و براي انتقال آب مورد نياز بخشي از 
كالنشهر شيراز مطالعه و سپس اجراي خط دوم 
آبرساني به شهر شيراز از سد درودزن با استفاده 
از توان و پتانسيل ش��ركت هاي داخلي آغاز شد.  
دهقاني از ويژگي هاي خاص اين خط را ظرفيت 
باال و ارتفاعات صعب العبور در بخش��ي از مسير 
عنوان كرد كه س��بب احداث يك باب ايستگاه 
پمپاژ در مقياس بزرگ شده و در بخشي ديگر از 
مسير تونلي به طول پنج كيلومتر با شرايط خاص 
احداث شده اس��ت.  مديرعامل و رئيس هيئت 
مديره آب منطقه اي فارس همچنين در خصوص 
طرح آبرساني به شهر سعادت شهر نيز گفت: فاز 
نخست طرح آبرساني به شهرهاي سعادت شهر و 
ارسنجان كه از سال 9۵ آغاز شده و شامل آبرساني 
به سعادت شهر است، ساالنه يك ميليون و ۲۰۰ 
هزار مترمكعب آب ش��رب اين ش��هر را تأمين 
مي كند.  دهقاني با اش��اره به پروژه تصفيه خانه 
شماره ۲ شيراز نيز گفت: با افتتاح اين طرح بالغ بر 
۱۰۰هزار مترمكعب فاضالب در طول شبانه روز به 

ظرفيت اين تصفيه خانه اضافه شده است

به منظور كمك به     خوزستان
درم�ان بيماران 
كرونايي، نمونه آزمايش�گاهي دستگاه تنفس 
مصنوعي )ونتيالتور( توسط پژوهشگران دانشگاه 
ش�هيد چمران اهواز، طراحي و س�اخته ش�د. 
دكتر هوم��ان كعبي، عض��و هيئت علمي گروه 
برق دانشكده مهندسي دانشگاه شهيد چمران 
اهواز گفت: دستگاه تنفس مصنوعي، دستگاهي 
حياتي براي بيماران حاد تنفسي از جمله كوويد 
۱9 است.  وي افزود: با ش��يوع بيماري كرونا به 
دليل گران بودن دس��تگاه ونتيالتور، بسياري 
از كش��ورها در تالش براي س��اخت نمونه هاي 
ارزان قيمت اين دستگاه هستند و دانشگاه هاي 
مختلفي در دنيا طراحي دستگاه هاي ارزان قيمت 
 MIT را شروع كردند؛ اين كار ابتدا در دانشگاه
»مؤسس��ه تكنولوژي ماساچوست« آغاز شد و 
متخصصان از كشورهاي مختلف در اجراي اين 
پروژه همكاري دارند.  س��ازنده دستگاه تنفس 
مصنوعي در دانشگاه شهيدچمران اهواز، ادامه 
داد: از اين رو در اين دانشگاه تصميم گرفته شد 
به صورت مس��تقل ساخت دس��تگاه ونتيالتور 

انجام ش��ود؛ زيرا به توانايي هاي علمي اعضاي 
هيئت علمي دانش��گاه خودمان باور داش��تيم.  
دكتر كعبي گفت: اين دستگاه بر پايه استفاده از 
ابزار تنفس مصنوعي دستي )آمبوبگ( ساخته  
شده كه پزشكان بيهوشي براي كمك به بيماران 
در اتاق هاي عم��ل از آن اس��تفاده مي كنند و 
دستگاه ساخته شده در دانشگاه شهيد چمران 
اهواز با حجم، فش��ار و تعداد تنفس��ي كه براي 
آن تعريف مي شود، مي تواند به تنفس بيماران 
كمك كند.  وي افزود: دستگاه هاي پيشرفته تر 
و گران تري نيز وجود دارد، اما مزيت دس��تگاه 
تنفس مصنوعي ساخته شده در دانشگاه شهيد 
چمران اهواز ارزان تر بودن و عمق ساخت داخل 
آن در وضعيت فعلي و شيوع بيماري كروناست؛ 
زيرا نمايشگر، راه انداز دستگاه، پردازنده، نرم افزار 
و سخت افزار آن در اين دانش��گاه ساخته شده 
است.  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران 
اهواز عنوان كرد: يك دستگاه حرفه اي تنفس 
مصنوعي چند ۱۰۰ ميليون تومان قيمت گذاري 
مي شود و عموماً به صورت قطعات منفصله در 

كشور مونتاژ مي شود.

 مازندران: علي يوس��في منش ناظر گمركات مازندران با اشاره به 
صادرات ۱۸۰ هزار تن انواع كاال طي س��ه ماه اول امس��ال در استان، 
ميزان واردات را ۷۵۰ هزار تن به ارزش بيش از ۲۲۴ ميليون دالر اعالم 
كرد و گفت: كاالهايي نظير جو، ذرت دام��ي، چربي ها و روغن، گندم 
و چوب از ۲۳ كشور جهان به استان واردات ش��ده است.  وي با اشاره 
به اينكه صادرات كاالهاي مختلف شامل سيمان، فرآورده هاي لبني، 
بستني و آب ميوه به ميزان ۱۸۰ هزار تن انجام شد، افزود: اين كاالها 
به كشورهاي مختلف شامل روس��يه، تركمنستان، قزاقستان، امارات، 

افغانستان و غيره صادر شده است. 
  البرز: ش��هردار كرج گفت: خط يك قطار شهري كرج از ۴۵ متري 
گلشهر تا تقاطع آيت اهلل طالقاني تا پايان سال به بهره برداري مي رسد. 
علي كمالي زاده افزود: مطالعات خط پن��ج متروي كرج نيز در مراحل 
پاياني قرار دارد و اميدواريم با اخذ مصوبه شوراي عالي ترافيك شهرهاي 
كشور بتوانيم عمليات اجرايي اين خط را به عنوان خط دوم پروژه قطار 

شهري كرج در سال جاري آغاز كنيم.

 ساخت مدرسه ۱۲ كالسه بركت 
به نام اولين شهيد مدافع حرم خراسان جنوبي

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام مدرسه 1۲ كالسه اي را به نام 
اولين شهيد مدافع حرم استان خراسان جنوبي در دست ساخت دارد. 
به گفته معاونت عمراني و طرح هاي زيربناي��ي بنياد بركت، اين بنياد 
ساخت مدرسه ۱۲ كالسه شهيد بصيري پور به عنوان اولين شهيد مدافع 
حرم استان خراسان جنوبي را در منطقه كم برخوردار شهر بيرجند در 
دست اقدام دارد.  محمد مهجوري اظهار داشت: ساخت مدرسه بركت 
شهيد بصيري پور با اعتباري بالغ بر ۷۷ ميليارد ريال آغاز شده و تا پايان 
سال جاري به پايان خواهد رس��يد.  وي افزود: اين مدرسه ۱۲ كالسه 
ظرفيت پذيرش ۴۲۰ دانش آموز بيرجندي را در مقطع دبيرستان دارد.  
معاونت عمراني و طرح هاي زيربنايي بنياد بركت در تش��ريح اقدامات 
اين بنياد در حوزه ساخت و تكميل مدرسه در استان خراسان جنوبي 
نيز خاطرنشان كرد: بنياد بركت ساخت ۸۴ مدرسه با ۲۸9 كالس درس 
را در خراسان جنوبي در دستور كار دارد كه از اين تعداد، ۳۱ مدرسه با 

۱۷۲ مدرسه به بهره برداري رسيده و مابقي در حال ساخت است. 
به گفته مهجوري، ۲۷۰ ميليارد ريال اعتبار براي ساخت مدارس بركت 

در استان خراسان جنوبي پيش بيني شده و اختصاص يافته است. 
وي با اشاره به ساخت ۱۲۰ مدرسه بركت در سال 99 گفت: بنياد بركت 
در راستاي نهضت مدرسه سازي و به منظور توسعه فضاهاي آموزشي و 
توزيع عادالنه امكانات تحصيلي در مناطق محروم و كم تر توسعه يافته 
كشور، ساخت و تكميل ۱۲۰ باب مدرسه را با ۷۰۰ كالس درس در اين 
مناطق براي سال جاري پيش بيني كرده است.  به گفته معاونت عمراني 
و طرح هاي زيربنايي بنياد بركت، با س��اخت اين ۱۲۰ مدرسه، تعداد 
مدارس ساخته و تكميل شده بركت در مناطق محروم كشور به ۱۲۳۰ 
مدرسه با ۶۸۰۰ كالس درس مي رسد.  مهجوري با اشاره به تخصيص 
9۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار براي س��اخت مدارس برك��ت افزود: بنياد 
بركت در مجموع به ساخت و تكميل ۱۷۷۰ مدرسه در مناطق محروم 
و كمتر برخوردار كشور متعهد است كه با بهره برداري كامل از اين تعداد 
مدرسه، ۲۰۵ هزار دانش آموز مش��غول به تحصيل در مدارس بركت 
خواهند شد.  وي يادآور شد: براساس تأكيد رهبر معظم انقالب برارتقاي 
عدالت آموزشي در مناطق محروم، مدرسه سازي يكي از بنيادي ترين و 
ماندگارترين اقدامات ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در مناطق 
محروم اس��ت كه از طريق بنياد بركت و در قالب نهضت مدرسه سازي 
اين بنياد دنبال مي ش��ود.  معاونت عمراني و طرح هاي زيربنايي بنياد 
بركت بيان كرد: مدارس بركت تاكنون بالغ بر ۲۶۰۰ روستا در ۳۱ استان 
كشور را تحت پوشش قرار داده اند.  مهجوري تأكيد كرد: مدارس بركت 
در مناطق محروم مورد نياز وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازي 
مدارس كشور و با رعايت استانداردها و الزامات آموزشي و ضوابط فني 
و زيربنايي س��اخته و پس از تكميل، تقديم دانش آموزان اين مناطق 
مي شوند.  وي خاطرنشان كرد: س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
از طريق بنياد بركت و ب��ه منظور محروميت  زداي��ي، برقراري عدالت 
آموزش��ي و فراهم آوردن فرصت هاي برابر، نهضت مدرسه سازي را در 
مناطق محروم و كم تر توسعه يافته  كشور راه اندازي كرده است.  گفتني 
است، ستوان يكم مرتضي بصيري پور اولين شهيد مدافع حرم استان 
خراسان جنوبي است كه مظلومانه ۲۰ فروردين ماه سال ۱۳9۷ در دفاع 

از حرم اهل بيت)ع( در سوريه به فيض شهادت نائل آمد.

 مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي
 استان زنجان خبر داد

 اجراي طرح هادي در ۴۰۰ روستاي
 باالي ۲۰ خانوار در زنجان

از مجموع ۷1۰ روستاي باالي ۲۰ خانوار     زنجان
در زنجان طرح هادي براي ۷۰۲ روستا 
اس�ت.  ش�ده  اج�را  اس�تان  روس�تاي   ۴۰۰ در  و  تهي�ه 
رضا خواجه اي، مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي زنجان، گفت: از 
مجموع ۷۱۰ روستاي باالي ۲۰ خانوار در استان طرح هادي براي ۷۰۲ 
روستا تهيه و در ۴۰۰ روستاي استان اجرا شده است. وي با بيان اينكه، 
ميانگين اجراي طرح هادي روستايي در سطح كشور ۴۶/۲ و در استان 
زنجان ۵۶/۳ اس��ت كه در اين زمينه عملكرد استان باالتر از ميانگين 
كشوري است، افزود مبلغ اعتبار مصوب جهت اجراي طرح هادي در 
سال 9۸ از منابع استاني براي ۶۲ روستا به ميزان ۱۲۳ ميليارد و 9۸۳ 
ميليون ريال و از منابع ملي براي ۱9 روستا به ميزان ۴۵ ميليون ريال 
بوده است كه بخشي از اين ميزان تخصيص يافته است.  مديركل بنياد 
مسكن انقالب اس��المي زنجان، گفت: توسعه روس��تايي و ماندگاري 
جمعيت در روستاها با توجه به فراهم شدن شرايط مطلوب معيشت و 
اشتغال ممكن بوده كه هم اكنون توسعه روستايي با محوريت اشتغال 
و معيشت در دستور كار بنياد مسكن انقالب اسالمي استان قرار دارد.  
خواجه اي با بيان اينكه، اجراي طرح هادي نقش زيربنايي و بنيادي در 
توسعه همه جانبه مناطق روستايي دارد، افزود: در اجراي طرح هادي 
روستاها، بايد به حفظ ساختار سنتي روستاها در ابعاد گوناگون فرهنگي 
و اجتماعي و استفاده از منابع و مصالح بومي، توجه ويژه داشت.  طرح 
هادي يكي از رويكردهاي بنياد مس��كن در راس��تاي توسعه و عمران 
روستاهاست.  آمارها نش��ان مي دهد در اجراي طرح هادي روستايي 
استان زنجان باالتر از ميانگين كش��وري قرار دارد و با رفع محروميت 
مناطق روستايي، ارتقاي س��طح و كيفيت زندگي روستاييان و ايجاد 

اشتغال و بهره وري مي توان، به توسعه روستايي دست يافت. 

 تردد روزانه ۱۰۰ واگن  حامل  كاال 
از مرز خراسان رضوي با تركمنستان 

ظرفيت تردد واگن هاي ب�اري در مرز     خراسان رضوي
ريلي سرخس در شمال خراسان رضوي 
ب�ا كش�ور تركمنس�تان ب�ه 1۰۰ واگ�ن در روز افزاي�ش ياف�ت. 
محمدرضا رجبي مقدم فرماندار سرخس گفت: با بازگشايي اين مرز از ۲9 
خرداد ماه امس��ال روزانه ۳۰ واگن باري حامل كاالي صادراتي به مقصد 
كشورهاي آسياي مركزي از س��رخس وارد كشور تركمنستان و همين 
تعداد واگن نيز وارد ايران مي شد كه اين تعداد اكنون به ۵۰ واگن ورودي و 
۵۰ واگن خروجي افزايش يافته است.  وي افزود: در حال حاضر حدود ۷۰۰ 
واگن حامل كاالي صادراتي و ترانزيتي در مرز سرخس در انتظار ورود به 
خاك تركمنستان و طي مسير به مقاصد خود در پنج كشور آسياي مركزي 
است كه اميدواريم در روزهاي آتي با افزايش ظرفيت تردد ريلي در اين مرز، 
كاالهاي صادراتي هر چه زودتر به مقاصد خود برسند.  ۱۴ اسفند ماه 9۸ 
در پي شيوع ويروس كرونا مرز ريلي سرخس از سوي تركمنستان بسته 
شد و پس از حدود سه ماه و نيم با حصول توافق دوجانبه و ايجاد تونل هاي 
ضدعفوني واگن هاي حمل كاال، تبادل تجاري در اين مرز ريلي از سرگرفته 
شد.  سال گذشته معادل يك ميليون و ۳۲ هزار تن انواع كاال از طريق مرز 
ريلي سرخس به كشورهاي آسياي مركزي صادر شد كه بارگيري 9۰۶ 
هزار تن از كل حجم اين كاالها در اس��تان خراسان رضوي انجام شد. ۶۷ 
درصد از كل اقالم صادراتي خراسان رضوي را سيمان و پس از آن مصالح 

ساختماني از جمله مواد شيميايي و شوينده تشكيل مي دهد. 

 اجراي پويش همگام با سالمتي 
براي دانش آموزان كردستاني  

رئيس آم�وزش وپرورش اس�تثنايي     كردستان
كردس�تان از اجراي پويش همگام با 
سالمتي در فضاي مجازي براي دانش آموزان با نياز ويژه خبر داد. 
خليل رنجبر رئيس آموزش وپرورش استثنايي كردستان با اعالم اجراي 
اجراي پويش همگام با سالمتي براي دانش آموزان با نياز ويژه كردستاني در 
فضاي مجازي و با برشمردن ورزش به عنوان پديده اي اجتماعي كه نقش 
مهمي در هدايت و شكوفايي استعداد ها دارد، گفت: فضاي مجازي مي تواند 
يك محيط آموزشي مناسب براي ترويج سبك زندگي سالم، توسعه رشد 
جسماني، فردي و اجتماعي باش��د.  رئيس آموزش وپرورش استثنايي 
كردستان غني سازي اوقات فراغت را يكي از مهم ترين فرصت هاي تربيتي 
عنوان كرد و افزود: فعاليت هاي اوقات فراغت دانش آموزان با نياز هاي ويژه 
با رويكرد آموزش و توسعه  مهارت هاي عملي از طريق انجام فعاليت هاي 
فرهنگي وتربيتي از ۱۵ تيرماه آغاز مي شود.  رنجبر با بيان اينكه گستره 
ورزش تنها محدود به سالمت و شادابي جسم نيست، يادآور شد: انجام 
فعاليت هاي منظم و مستمر ورزشي باعث كسب اعتماد به نفس، كاهش 
فش��ار هاي رواني، افزايش احساس س��ودمندي، تقويت دقت و تمركز 
دانش آموزان با نياز هاي ويژه مي شود.  رئيس آموزش وپرورش استثنايي 
اس��تان تصريح كرد: از طريق تربيت بدني دانش آموز داراي نياز ويژه ياد 
مي گيرد با افرادي كه با او در ارتباط هستند روابط بهينه و مؤثري داشته 
باش��د و به س��ازگاري بهتر و خودكفايي در روابط اجتماعي دست يابد.  
رنجبر در ادامه با بيان اينكه سند تحول بنيادين به عنوان نقشه راه آموزش 
وپرورش بر حوزه هاي مختلفي به ويژه فعاليت هاي ورزشي تأكيد دارد، 
افزود: تربيت بدني در تمام دوره هاي تحصيلي دانش آموزان با نياز هاي ويژه 

با فراهم آوردن زمينه سالمت دانش آموزان مورد توجه مي باشد. 

 تعطيلي ۲۰ مجتمع و كارگاه فرش دستباف 
در چهارمحال و بختياري

۲۰ مجتمع و كارگاه فرش دستباف     چهارمحال و بختياري
در اسفند پارسال و اوايل بهار امسال 

به دليل شيوع كرونا ويروس تعطيل شد. 
عليرضا جيالن رئي��س اداره فرش س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
چهارمحال وبختياري گفت: ۲۰ مجتمع و كارگاه فرش دستباف استان در 
اسفند پارسال و اوايل بهار امسال به دليل شيوع ويروس كرونا غير فعال 
و تعطيل شد كه با غير فعال شدن اين كارگاه هاي بزرگ و متوسط بافت 
فرش، بيش از ۲۰۰ نفر از كار بيكار ش��دند.  وي از توليد حدود ۵۰ هزار 
مترمربع فرش دستباف در اين استان طي سه ماهه نخست امسال خبر 
داد و افزود: هم اكنون ۱۰۰ هزار بافنده فرش در چهارمحال و بختياري در 
حال فعاليت هستند.  رئيس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختياري ادامه داد: امسال به دليل شيوع ويروس كرونا، بخشي 
از كارگاه ها و مجتمع هاي فرش غير فعال شد و بخشي از فرش توليدي 
استان به دليل نبود صادرات تخصصي فرش، روي دست بافندگان ماند.  
جيالن ادامه داد: سال هاي قبل، ۴۰ درصد از فرش هاي بافته شده در اين 
استان به كشور هاي امريكا، آلمان و كشور هاي حوزه خليج فارس صادر 
مي شد.  وي گفت: گبه، يلمه، فرش بختياري و نائيني چهار سبك معروف 
فرش دستباف استان را تشكيل مي دهد، كه فرش دستباف استان داراي 
مهر اصالت رنگ و شهرت جهاني است.  رئيس اداره فرش سازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال و بختياري با اشاره به اينكه بيشتر بافنده هاي 
استان تمايل به فعاليت خانگي دارند، افزود: سفارش پذيري فرش در استان 

به دليل محدود بودن فضاي كارگاه هاي فرش بافي كمرنگ است. 

 اجراي طرح راهيان علم و فناوري
 در دانشگاه هاي قزوين 

براي ايجاد روحيه خودباوري علمي،    قزوين
ط�رح راهي�ان عل�م و فن�اوري در 

دانشگاه هاي استان قزوين اجرا شد. 
مهدي نجاتي آتاني مسئول سازمان بسيج اساتيد استان قزوين گفت: براي 
ايجاد روحيه خودباوري علمي، طرح راهيان علم و فناوري در دانشگاه هاي 
استان قزوين اجرا شد تا جوانان دانشجوي با دستاوردهاي كشور و استان 
در حوزه دانش و فناوري بيشتر از گذشته آشنا شوند.  وي افزود: متأسفانه 
خيلي از نخبه هاي جوان ما همه چيز را در غرب و در خارج از ايران مي بينند 
و باور ندارند كه كشور ما هم مي تواند در خيلي از زمينه هاي علمي و فناوري 
سرآمد شود.  مسئول سازمان بسيج اساتيد استان قزوين ادامه داد: براي 
اينكه اين نگاه تغيير كرده و اصالح ش��ود، با اجراي طرح راهيان عامي و 
فناوري تالش مي كنيم تا اين جوانان نخبه را با برخي از توانمندي هاي 
علمي و صنعتي كشور آشنا كنيم كه در اين راستا پژوهشگاه هاي علمي، 
شركت هاي دانش بنيان و موفق را انتخاب مي كنيم و دانشجويان و استادان 
دانشگاه ها را به بازديد از اين مراكز مي بريم.  نجاتي آتاني گفت: در چارچوب 
طرح راهيان عامي و فناوري استادان بسيجي، متناسب با رشته تحصيلي 

خود ساالنه دو بار از مراكز علمي و صنعتي قزوين بازديد مي كنند.


