
متخصصان واحد      خوزستان
اداره نگهداري و 
تعميرات مديريت خدمات فني ش�ركت ملي 
حفاري ايران براي نخستين بار با استفاده از 
توانمندي ه�اي داخل�ي موفق ب�ه طراحي و 
ساخت يك دستگاه مبدل حرارتي تجهيرات 

تزريق نيتروژن شدند. 
مازيار عبداللهي، رئي��س اداره نگهداري و تعميرات 
مديريت خدمات فني ش��ركت ملي حف��اري ايران 
گفت: متخصصان اي��ن واحد براي نخس��تين بار با 
استفاده از توانمندي هاي داخلي موفق به طراحي و 
ساخت يك دستگاه مبدل حرارتي تجهيرات تزريق 
نيتروژن شدند.  وي افزود: ساخت اين مبدل حرارتي 
در سيستم هاي فوق س��رداز توان فني و مهندسي 
بااليي برخوردار است.  اين مسئول به راه اندازي يك 
دستگاه تراك سيمانزني مدل JEREH با استفاده از 
تخصص داخلي شامل تعميرات اساسي موتورهاي 
CAT C7، گيربكس هاي اتوماتيك و سيستم هاي 

ابزاردقيق PLC براي اولين بار خبر داد  و  اعالم كرد: 
بومي سازي طراحي و ساخت پمپ روانكار پمپ هاي 
فشار قوي يك دستگاه  هوزينگ پمپ دوراني مربوط به 
تجهيزات مخلوط كننده نيز انجام شد.  عبداللهي ادامه 
داد: تعميرات تجهيزات سيستم هاي پمپاژ نيتروژن، 

تعميرات و بازس��ازي انواع سيس��تم هاي كنترل و 
مونيتورينگ ابزار و تعميرات شيفت سلكتور، باكس 
يوني پرو، ماژول هاي PLC بخش ديگري از اقدامات 
اين اداره در سال جاري است.  وي گفت: از سوي ديگر 
در چهار ماه نخست امس��ال تعداد ۶۳۵ دستور كار 

جهت انجام تعميرات جاري تجهيزات صادر و به اين 
امور ارجاع داده شده است كه اين دستور كارها شامل 
افزون بر ۳ هزار و ۶۵0 آيتم مختلف تعميراتي شد.  
رئيس اداره نگهداري و تعميرات مديريت خدمات 
فني شركت ملي حفاري ايران با بيان اينكه اين واحد 
همزمان با تأسيس شركت در سال ۱۳۵۸به عنوان 
يك واحد پش��تيباني عملياتي فعاليت خود را آغاز 
كرد، افزود: اين اداره متولي نگهداري و تعميرات بيش 
از ۶۳4دستگاه و تجهيز عملياتي با بيش از 4 هزار برند 
متفاوت از ماش��ين آالت، موتورآالت، سيستم هاي 
الكترونيك و ابزار دقيق هيدروليك، تعميرات عمومي 
ترابري مانند سيستم هاي تعليق، سيستم هاي خنك 
كاري تجهيزات است.  عبداللهي ادامه داد: مجموعه 
ادارات كل خدمات سيمان و انگيزش چاه، مخلوط 
و موادش��يميايي، لوله مغزي س��يار، حفاري با هوا، 
حفاري فرو تعادلي و جداره گ��ذاري از ديگر ادارات 
س��رويس گيرنده اين خدمات در بخش هاي فني و 

تخصصي مي باشند. 

طراحي و ساخت دستگاه مبدل حرارتي تزريق نيتروژن با استفاده از توانمندي داخلي

حوريه ملكي

بهره برداري از 29 طرح درماني فارس در هفته دولت
۲۹ پ���روژه      فارس
درمان���ي و 
بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در 
هفته دول�ت ب�ه بهره ب�رداري مي رس�د. 
دكتر سيدابوالفضل هاشمي اصل، معاون توسعه 
مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي شيراز، از 
انتخاب ۲۹ پروژه بهداشتي و درماني با هزينه كرد 
هزار و 4۸0 ميليارد ري��ال و متراژ كلي بيش از 
۲۲هزار متر مربع براي افتتاح در هفته دولت خبر 
داد.  وي با اشاره به بررسي آخرين وضعيت پيشرفت فيزيكي، تأمين تجهيزات و نيروي انساني موردنياز 
براي پروژه هاي در حال افتتاح دانشگاه در مناطق مختلف استان گفت: با پيش بيني هاي انجام شده و با 
توجه به برگزاري نشست هاي تخصصي در حوزه هاي مختلف، برنامه ريزي الزم براي تكميل و بهره برداري 
از پروژه ها تا هفته دولت سال امسال انجام شده است.  اين مسئول افزود: بعد از ارزيابي وضعيت پروژه ها و 
با توجه به منابع و ظرفيت هاي موجود، ۲۹ پروژه بهداشتي و درماني با هزينه كرد هزار و 4۸0 ميليارد ريال 

و متراژ كلي بيش از ۲۲ هزار متر مربع براي افتتاح در هفته دولت انتخاب شده است.

تدارك 21 محل اسكان ويژه زوار لرستاني در اربعين
با هدف كمك به     لرستان
زائ�ران اربعين 
حس�يني لرس�تان ۲1 محل اس�كان ويژه 

تدارك ديده شده است. 
مهرداد لك، دبير مجم��ع مردمي مواكب اربعين 
حسيني لرستان از برپايي ۲۱ محل اسكان ويژه 
زوار در اربعين خبر داد و گفت: ۱۶ محل اسكان در 
كربال و پنج محل اسكان در نجف ويژه زوار لرستاني 
در اربعين آماده سازي مي شود.  وي با تأكيد بر لزوم 
همكاري دستگاه ها در اربعين حسيني، تصريح كرد: مجمع مواكب مردمي اربعين حسيني شامل هيئت و 
مجموعه هاي مردمي است.  اين مسئول با بيان اينكه اربعين امسال در فصل گرما برگزار مي شود و به طور يقين 
شرايط با سال هاي گذشته متفاوت و تدابير فرق مي كند، افزود: استاندار لرستان بر رفع موانع زيارت عتبات 
عاليات و فراهم سازي شرايط مناسب جهت پياده روي اربعين براي زائران لرستاني تأكيد كردند.  لك ادامه 
داد: به دنبال حضور رئيس جمهور در جمع جامعه فعاالن اربعيني كشور، جلسه مجمع مردمي مواكب قرارگاه 
صاحب االمر)عج( لرستان تشكيل و فعاليت خود را به منظور خدمات رساني به زائران اربعين آغاز كرده است.

2۵۰۰نفر از فرزندان  ايثارگر البرزي استخدام شدند
تاكنون بيش از       البرز
۲ ه�زار و 500 
نف�ر از فرزن�دان ايثارگ�ر الب�رزي در حال 
گذراندن مراحل استخدامش�ان هس�تند. 
سليمان رستميان، مديركل بنياد شهيد و امور 
ايثارگران اس��تان البرز گفت: ۵ هزار و ۱00 نفر 
واجد شرايط اين طرح بودند كه تاكنون ۲هزار و 
۶۲۱ نفر رسمي شدند، تعدادي در حال گزينش 
هستند و تعدادي هم مداركشان احراز نشده است.  

وي با اشاره به اينكه سالروز بازگشت آزادگان به ميهن اسالمي است، افزود: ۱0۷ تن آزادگان البرزي كه پس 
از سال ها به ميهن بازگشتند، جان خود را از دست دادند و به ياران شهيد خود پيوستند، همچنين ۱۵ تن از 
رزمندگان البرزي در اسارت به شهادت رسيدند.  مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان البرز ادامه داد: 
امروز بايد به نسلي كه در راه است و در گام دوم انقالب نقش ايفا مي كنند، رشادت و ايثارگري هشت سال 
دفاع مقدس را تبيين كنيم.  رستميان تصريح كرد: امروز جامعه قدر آزادگان، ايثارگران، مجاهدات و خانواده 

شهدا را مي دانند، چراكه روحيه از خود گذشتگي آنان بود كه امنيت امروز كشور را رقم زد.

55درصد واحد هاي مسكوني روستايي 
زنجان مقاوم سازي شد

»طرح مانا« برای ارتقاي توانمندي هاي 
نوجوانان بوشهري

در حال حاضر 55     زنجان
درصد واحدهاي 
روستايي استان زنجان مقاوم سازي شده است 
رضا خواجه اي، مديركل بنياد مس��كن انقالب 
اسالمي استان زنجان با اشاره به اينكه فعاليت هاي 
عمراني و اجرايي بنياد مس��كن انقالب اسالمي 
در سه حوزه انجام مي شود، گفت: مطالعه طرح 
هادي در صددرصد روستاهاي باالي ۲0خانوار 
انجام شده و به  رغم اينكه تعهد نداشتيم، مطالعه 
طرح هادي در ۶0روستاي زير ۲0خانوار نيز انجام 
ش��ده اس��ت.  وي با بيان اينكه از ۲40روستاي 
نيازمن��د بازنگري طرح ه��ادي، امس��ال براي 
۱۲۳روس��تا بازنگری انجام خواهد ش��د، افزود: 
مبلغ اعتبار مصوب براي تهيه طرح هادي حدود 
۱0ميليارد تومان براي ۹۹ روستا بود و از محل 
استاني حدود يك ميليارد و ۸00 ميليون تومان 
براي ۲۷ روستا بود كه انجام شد.  اين مسئول با 
بيان اينكه ميانگين كشوري درصد اجراي طرح 
هادي، 4۶/۲ درصد بوده و در اس��تان زنجان به 
۵۸/۲ درصد رس��انده ايم و ح��دود ۱۲ درصد از 
ميانگين كش��وري باالتر اس��ت، تصريح كرد: از 
تعداد ۷۱0روستا توانس��تيم در 4۳۲ روستاي 
استان زنجان طرح هادي اجرا كنيم.  خواجه اي 

با بيان اينكه براي ۱0۳ روستا از منابع ملي مبلغ 
۱۶۳ ميلي��ارد تومان در نظر گرفته ش��ده بود و 
حدود ۷۷درصد تخصيص اتفاق افتاد و عمليات 
اجرايي ۹۳ روستا آغاز شد و در دست اقدام است، 
گفت: پارسال براي ۷۸ روستا به ميزان ۸4 ميليارد 
تومان اعتبار پيش بيني شده بود كه از اين محل 
حدود ۵۵ درصد تخصيص در نظر گرفته شده بود 
و حدود 4۷ ميليارد تومان براي ۶۷ روستا ابالغ و 
عمليات اجراي طرح هادي انجام شد.  وي افزود: 
تاكنون ۵ هزار سند تشكيل پرونده شده و بيش 
از ۳ هزار و ۱00 فقره سند مالكيت صادر گرديده 
كه طبق برنامه ريزي انجام شده، حدود ۷۸ درصد 
واحدهاي مسكوني روستايي سند مالكيت صادر 
و ۲۲درصد باقيمانده است.  مديركل بنياد مسكن 
انقالب اسالمي زنجان با اش��اره به اينكه استان 
زنجان در حوزه بازس��ازي مس��كن روستايي از 
سال ۹۸ تا ۱400 حائز رتبه برتر كشوري است، 
ادامه داد: ۵۵ درصد واحدهاي روستايي استان 
مقاوم سازي شده و امسال برنامه ريزي شده براي 
حدود ۵ هزار واحد مقاوم سازي انجام دهيم كه 
تاكنون 4 هزار فقره عمليات اجرايي مقاوم سازي 
واحدهاي مسكوني شروع شده و عماًل ۵۱ هزار 

واحد روستايي را توانستيم مقاوم سازي كنيم.

31 گروه در طرح     بوشهر
مانا در محالت 
مختلف در شهرستان هاي استان بوشهر با 
هدف ارتقاي توانمندي هاي نوجوانان فعاليت 

خودرا آغاز كردند. 
مهرناز اس��كندري، معاون پيش��گيري اداره كل 
بهزيستي بوشهر از فعاليت ۳۱گروه طرح مانا در 
محالت مختلف در شهرستان هاي استان با هدف 
ارتقاي توانمندي هاي نوجوانان خبر داد و گفت: 
يكي از مهم ترين مقاطع زندگي كه شكل دهنده 
و تعيين كننده ارزش هاي اجتماعي اس��ت، دوره 
نوجواني است كه در س��نين نوجواني بسياري از 
ارزش ها ش��كل گرفته و در افراد تثبيت و نهادينه 
مي ش��ود.  وي افزود: در واقع در سنين بلوغ صرفاً 
تغيير و تحوالت زيستي و جسماني در نوجوانان 
ايجاد نمي شود، بلكه آنها از نظر رواني و اجتماعي 
نيز رشد مي كنند و در اين مقطع است كه بسياري 
از منش ها و ارزش ها در وجود افراد شكل مي گيرد.  
اين مسئول ادامه داد: دفتر پيشگيري از آسيب هاي 
اجتماعي معاونت پيشگيري با همكاري مؤسسات و 
مراكز غيردولتي اقدام به اجراي طرح مانا در محالت 
به ويژه در مناطق آسيب خيز كرده است.  اسكندري 
گفت:  اين طرح با هدف ارتق��اي توانمندي هاي 

نوجوانان در زمينه شيوه هاي همياري اجتماعي 
براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و ايجاد و 
توسعه ظرفيت هاي مشاركت نوجوانان در راستاي 
افزايش شناخت نسبت به مس��ائل و آسيب هاي 
اجتماع��ي نوجوان��ان، اصالح نگ��رش در جهت 
كار گروهي و افزايش مهارت ه��اي كارگروهي و 
مشاركتي است.  وي افزود: در دنياي امروز نوجوانان 
بيشتر در محيطي پرورش پيدا مي كنند كه سبقت 
گرفتن و رقابت جوي��ي و فردگرايي به عنوان يك 
ارزش مثبت تلقي مي شود كه عاقبتي جز كاهش 
سرمايه اجتماعي، افزايش بي اعتمادي و تضعيف 
روابط اجتماعي را به دنبال ندارد.  معاون توس��عه 
پيشگيري بهزيستي استان بوشهر ادامه داد: امروز 
نوجوانان بيشتر در محيطي پرورش پيدا مي كنند 
كه س��بقت گرفتن، رقابت جوي��ي و فردگرايي به 
عنوان يك ارزش مثبت تلقي مي شود كه عاقبتي 
جز كاهش سرمايه اجتماعي، افزايش بي اعتمادي 
و تضعيف روابط اجتماعي را ب��ه دنبال ندارد.  وی 
گفت: در همين راستا مشاركت جويي و جمع گرايي 
اين قابليت را دارد تا به عنوان عنصري از سرمايه 
اجتماعي، هم سالمت اجتماعي كودكان و نوجوانان 
را افزايش دهد و هم آنها را نس��بت به آسيب هاي 

اجتماعي ايمن و مقاوم سازد.

  فارس: مديركل امداد فارس، درخصوص اجراي اين طرح و ميزان 
كمك هاي خيران استان فارس گفت: در اجراي طرح اطعام حسيني، 
تعداد ۱۲0 آشپزخانه از س��وی امداد، مراكز نيكوكازي و خيريه هاي 
استان برپا شده كه از ابتداي ماه محرم تاكنون تعداد ۳۵۹ هزار و ۱۶4 
پرس غذاي گرم به همت خيران استان و با اعتباري بالغ بر ۱۷۱ ميليارد 
ريال طبخ و بين نيازمندان توزيع شده است.  مرتضي موصلي، با اشاره 
به اجراي طرح احسان حس��يني افزود: در اجراي اين طرح، ۲ هزار و 
۹4۵ بسته معيشتي و بهداشتي به ارزشي بالغ بر ۱4 ميليارد ريال تهيه 

و بين جامعه هدف توزيع شده است. 

  كرمانشاه: سيدمحمدجعفر اماميان، دبير كانون هاي خدمت رضوي 
استان كرمانشاه، از تشكيل ستاد اربعين خادمياران رضوي خبر داد و گفت: 
خادمياران رضوي طي ايام اربعين با برپايي چه��ار موكب با نام مبارك 

امام رضا)ع( از راه آهن تا مرز خسروي به زائران خدمات رساني مي كنند. 

  اردبيل: معاون طرح و توس��عه ش��ركت آب منطقه اي اردبيل در 
جريان بازديد از طرح هاي توسعه پاياب سد گيوي گفت: با تكميل پاياب 
سد گيوي در فاز اول۳هزار هكتار از اراضي ديم و باغات شهرستان كوثر 
سيراب خواهند شد.  جبرائيل رمضاني افزود: منابع خوبي براي تكميل 
اين پروژه در نظر گرفته ش��ده تا ما بتوانيم از حجم اين س��د كه تا ۷۶ 
ميليون متر مكعب خواهد بود، براي سيراب كردن اراضي كشاورزي و 

باغات شهرستان كوثر و روستاها استفاده كنيم. 

  كاشان: سرپرست دانشگاه علوم پزش��كي كاشان گفت: آمار ثبت 
شده از تزريق واكسن كرونا، نش��ان مي دهد كه تاكنون ۷هزار و ۹۲۱ 
نفر از شهروندان منطقه كاش��ان نوبت چهارم واكسن كرونا را دريافت 
كرده اند. كورش ساكي افزود: وضعيت منطقه كاشان كمي بهتر شده 
و رنگ بندي قرمز به نارنجي تغيير كرده اس��ت، اما همچنان سفارش 
مي كنيم كه شهروندان با استفاده از ماسك در مكان هاي عمومي حاضر 

شوند و حتماً ُدز يادآور واكسن را تزريق كنند. 

  مركزي: عليرضا كريمي، شهردار اراك گفت: بازسازي بازار با چهار 
قرارداد شامل مرمت نقاط حادثه خيز با مبلغ ۲۹ ميليارد ريال كف فرش 
گذرهاي بازار با مبلغ ۷ميليارد و ۵00 ميليون ريال، كف فرش بازار با 
مبلغ ۵ميليارد ريال و قرار داد مرمت سراي تقوايي با مبلغ ۳ميليارد و 

۵00 ميليون ريال از سوي شهرداري در حال پيگيري است. 

   همدان: توكل حيدری، رئيس دادگستري همدان با اشاره به افتتاح 
دفتر مركز مهر خانواده دادگستري رزن گفت: با توجه به قانون حمايت 
از خانواده و ماده ۶۸آيين نامه اجرايي قان��ون حمايت از خانواده براي 
تعيين محل مناسب براي مالقات فرزندان طالق از سوی دادگستري 
اين شهرس��تان و با همكاري اداره بهزيستي رزن و س��اير ارگان هاي 
مربوطه و به منظور فراهم آوردن ش��رايط مناس��ب تب��ادل و مالقات 

فرزندان طالق با والدين خود اين مركز افتتاح شده است.

 برپايي موكب حرم معصومه)س( 
در عمود 1۰۸۰ نجف به كربال

موكب حرم حضرت معصومه )س( در      قم
مس�ير نجف به كربال و در عمود 10۸0 
برپا و با حضور خادمان حرم مطهر خدمات پذيرايي، رفاهي، درماني 
و فرهنگ�ي ب�ه زائ�ران اربعي�ن حس�يني ارائ�ه مي كن�د. 
هادي محمودنژاد، معاون اجرايي حرم حض��رت معصومه)س( از برپايي 
موكب اين آستان در عمود ۱0۸0 در مسير پياده روي نجف به كربال خبر داد 
و گفت: با توجه به در پيش بودن ايام اربعين حسيني و حضور زائران ايراني از 
نقاط مختلف كشور و همچنين زائران كشورهاي ديگر، حرم مطهر حضرت 
معصومه )س( در حال برنامه ريزي براي ميزباني مناسب از زائران اربعين در 
قم است.  وی بيان داشت: در راستاي ميزباني از زائران اربعين سيدالشهدا)ع( 
در قم و عراق تالش مي شود تا از ظرفيت هاي استاني، ملي و حتي فراملي 
استفاده شود تا بتوانيم خدمت رس��اني مطلوب را به زائران انجام دهيم.  
محمودنژاد با اشاره به برپايي موكب حرم حضرت معصومه )س( در مسير 
نجف به كربال گفت: اين موكب همانند سال هاي گذشته در عمود ۱0۸0 
در مسير پياده روي نجف به كربال برپا می شود و به زائران خدمات رساني 
مي كند.  وي افزود: اين موكب با حضور خادمان حرم مطهر خدمات مختلفي 
همانند پذيرايي، رفاهي، درماني و فرهنگي به زائران اربعين حسيني ارائه 
مي كند.  محمودنژاد ادامه داد: موكب آستان مقدس حضرت معصومه )س(
آماده دريافت نذورات خيرين و آحاد مردم است و اميدواريم شاهد مشاركت 

خوبي از سوي مردم با هر توان مالي همانند سال هاي گذشته باشيم.

 ساخت مدارس با تكنولوژي هاي نوين 
در استان هاي ايران

س�اخت مدارس، به خص�وص در مناط�ق مح�روم از اولويت هاي 
نظام به ش�مار مي آيد كه در اين رابطه بنياد بركت س�تاد اجرايي 
فرمان امام كارنامه اي درخش�ان دارد.  بنياد بركت ساخت ۲هزار 
و 700 مدرسه را در دس�تور كار دارد كه در همكاري 14ساله خود 
با س�ازمان نوس�ازي مدارس براي رس�يدن به اين هدف، تاكنون 
هزار و ۸35 مدرس�ه با ۲0هزار كالس درس را آماده و به آموزش و 
پرورش تحويل داده است.  حاال مديرعامل بنياد بركت از همكاري 
مش�ترك با آموزش و پرورش براي س�اخت »م�دارس آينده« با 
تكنولوژي هاي جديد خبر مي دهد.  بر همين اس�اس، قرار اس�ت 
نخستين رويداد ملي »مدارس آينده« با محوريت نقش فناوري هاي 
نو در فضاهاي آموزش�ي، تربيتي و ورزش�ي، در مهر س�ال جاري 
برگزار  شود.  مدارس آينده براساس نوع آب و هوا و اقليم هر استان 
طراحي و بيش�ترين استفاده را از محيط زيس�ت خواهند داست. 

    
چند وقتي بحث س��اخت مدارس با تكنولوژي هاي نوين مطرح شده 
بود و در اين باره اظهارنظرهايي به گوش مي رس��يد تا اينكه س��ازمان 
نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس كش��ور و بنياد بركت ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( رس��ماً اعالم كردند، در نظر دارند در راستاي 
اجرايي كردن شعار سال ۱40۱ يعني توليد، دانش بنيان، اشتغال آفرين 
و بر مبناي اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه زيرنظام 
تأمين فضا، تجهيزات و فناوري، »نخستين رويداد ملي مدارس آينده« 
با محوريت نقش فناوري هاي نو در فضاهاي آموزشي، تربيتي و ورزشي 

را در مهر سال جاري برگزار كنند. 
اي��ن روي��داد در دو بخش »محي��ط كالب��دي فضاهاي آموزش��ي« 
و »تجهي��زات و فناوري ه��اي آموزش��ي درحوزه ه��اي نرم افزاري و 
سخت افزاري در مدارس آينده« و با مش��اركت شركت ها و مؤسسات 
دانش بنيان، شركت هاي مهندسين مش��اور، محققان و صاحبان ايده 
و مراكز تحقيقاتي و آموزشي، با هدف شناس��ايي فناوري و دانش روز 
ساخت فضاهاي آموزش��ي و در جهت حمايت از طرح هاي برگزيده و 

اجراي طرح هاي منتخب رويداد در مدارس صورت خواهد پذيرفت. 
در همين رابطه، مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام)ره( با 
اشاره به برگزاري نخستين رويداد ملي »مدارس آينده«، به »جوان« 
مي گويد: »بيشترين تعداد مدارس با مشاركت سازمان نوسازي، توسعه 
و تجهيز مدارس بوده است و اكنون هزار و ۸۳۵ مدرسه ساخته شده كه 

قريب به ۲0 هزار كالس درس با ظرفيت ۲۵0هزار دانش آموز است.«
محمد تركمانه با اشاره به برنامه ريزي براي ساخت ۲ هزار و ۷00 مدرسه 
توسط بنياد بركت و سازمان نوسازي و تجهيز مدارس ادامه مي دهد: 
»مجموعه هاي تحقيقاتي در حوزه مدارس وجود دارد كه با همكاري 
آموزش و پرورش بنا شده و از همه ايده ها و فناوري ها براي ساخت اين 
مدارس استفاده می كنند، ضمن اينكه سامانه مبتني بر اينترنت اشيا، 
هوش مصنوعي و استفاده از اردوهاي آموزشي، مديريت سبز مدارس 
و... مدنظر است.« به گفته اين مسئول، طرح هاي ارسالي به دبيرخانه 
مورد حمايت بني��اد بركت قرار مي گيرند ت��ا در مناطق مختلف مورد 
استفاده قرار  گيرد.  تركمانه تأكيد مي كند كه هر طرح نوآورانه در اين 

رويداد قابل ارائه است. 
   دانشگاهيان وارد ميدان شوند

س��ازمان نوس��ازي مدارس از گذش��ته تاكنون در تالش براي جذب 
ايده هاي جامعه دانشگاه هي و مؤسسات بوده كه بر اين اساس رويداد 
ملي معماري ايراني و مدرس��ه ايراني برگزار كرده است، بهره مندي از 
خروجي اين همايش همواره در دس��تور كار بوده تا طرح هاي ديگري 

به اجرا در بيايد. 
رئيس سازمان نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس نيز در گفت وگو با 
»جوان« با اشاره به برنامه ريزي براي ساخت ۲هزار مدرسه مي گويد: 
»همكاري خوبي با بنياد بركت داريم و در سيل و زلزله اخير نيز اعتبارات 

چشمگيري در نظر گرفته شده است.«
مهراله رخش��اني مهر، به رويداد ملي مدارس آينده اشاره كرده و ادامه 
مي دهد: »اين كار هم با همكاري بنياد بركت اجرا مي ش��ود و مجموع 

طرح هاي پژوهشي را پيش مي بريم.«
معاون وزير آموزش و پرورش با اشاره به برنامه و رويداد مدارس ايراني 
در اسفند س��ال جاري بيان مي كند: »در رويداد ملي مدارس آينده به 
موضوع آموزش به ش��يوه نوين و خالقيت هاي آموزشي و به معماري 

مدارس توجه ويژه مي شود.«
به گفته اين مس��ئول، فراخوان آثار از ارديبهش��ت اعالم شد و در مهر 
برگزار مي شود و تاكنون ۱40اثر رسيده كه خروجي اثرهاي ارائه شده 

براي اجرايي شدن در مناطق مختلف عملياتي خواهد شد. 
وي با بيان اينكه جامعه هدف در اين همايش ملي دانشگاه هاي كشور 
هستند كه حوزه هاي مختلف معماري مدارس در استان هاي كشور را 
پوشش مي دهند، خاطر نشان مي كند: »اسناد باال دستي از جمله سند 
تحول بنيادين آموزش و پرورش را ملزم كرده كه آموزش و س��اخت و 

تجهيز مدارس به شيوه نوين را در دستور كار قرار دهد.«
رخشاني مهر با بيان اينكه در خرداد ۱40۱ اجرايي شدن مدارس آينده 
عملياتي مي ش��ود، درخصوص جمع آوري مدارس سنگي و كانكسي 
مي گويد: »با كمك بنياد بركت تا مهر ۱40۲ هزار مدرس��ه س��نگي و 

كانكسي در كشور جمع آوري خواهد شد.«
وي با اش��اره به وجود هزار و ۲00 مدرسه كانكس��ي در كشور تصريح 
مي كند: »۱۷0 مدرسه سنگي در كش��ور داريم، ضمن اينكه در چهار 
سال گذشته حدود ۷ هزار ميليارد تومان براي جمع آوری بخاري نفتي 
و گازي هزينه شده است. ديگر بخاري هاي نفتي و قديمي در مدارس 
وجود ندارد و كمتر از ۲ هزار كالس درس داراي بخاري هاي استاندارد 
قابل اس��تفاده وجود دارد و مدارس به بخاري گازي و سيس��تم هاي 
استاندارد مجهز شده اند.«  معاون وزير آموزش و پروش در مورد مدارس 
كپري هم تعداد آنها را حدود ۳00 كالس درس در كشور عنوان كرد. 

   فراخوان براي جذب طرح ها و ايده ها
»نخس��تين رويداد ملي مدارس آينده« در ش��رايطي استارت خواهد 
خورد كه كارشناسان و طراحان و شركت كنندگان اين فرصت را دارند 
تا در محورهاي هفت گانه كه در فراخوان رويداد ذكر شده است، بدون 
محدوديت در تعداد محورهاي انتخابي شركت كنند.  شركت  در قالب 
تيم هاي حقيقي حداكثر پنج نفره يا حقوقي صورت خواهد پذيرفت و در 
صورت تأييد كميته داوران در خصوص عملياتي و اجرايي بودن طرح، 

امكان نمايش طرح ها در نمايشگاه فن بازار وجود خواهد داشت. 
الزم به ذكر است، ثبت نام و ش��ركت در رويداد، به صورت اينترنتي و 
با تكميل فرم ثبت نام، از طريق مراجعه به تارنماي س��ازمان نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس كش��ور به آدرس https://dres.ir يا تارنماي 
رويداد https://future. dres.ir تا پايان مرداد سال جاري امكان پذير 

خواهد بود.

2۴واحد توليدي در سيستان وبلوچستان 
افتتاح مي شود

۲4 واحد توليدي در نقاط مختلف استان سيستان وبلوچستان 
آماده افتتاح است. 

ايرج حسن پور، مديركل صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان 
در هفتمين كارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد اين اس��تان گفت: با 
پيگيري هاي انجام شده و جذب سرمايه گذاري در بخش حمايت از توليد 
سيستان و بلوچستان تعداد ۲4 واحد توليدي در نقاط مختلف استان 
آماده افتتاح است.  وي افزود: با سرمايه گذاري بيش از ۹4۲ ميليارد تومان 
در چهار ماهه نخست امسال شرايط اشتغال براي ۵۹۶نفر در بخش هاي 
صنايع و معادن فراهم شده است.  اين مسئول ادامه داد: در مدت زمان 
چهار ماهه نخست امسال با ميزان سرمايه گذاري انجام شده در بخش هاي 
صنعت و معدن استان زمينه اشتغال جهت ۵۹۶ نفر فراهم شده است.  
دراين نشست موضوعات مرتبط با ۹ واحد توليدي در بخش هاي  بانكي، 

بيمه و صدور مجوزهاي صنعتي مورد بررسي قرار گرفت.

آماده باش ويژه بيمارستان هاي 
كرمانشاه براي مراسم اربعين

با هدف كمك رساني به زائران مراسم اربعين حسيني تمامي 
بيمارستان هاي كرمانشاه در حال آماده باش به سر خواهند برد. 
دكتر پرويز صوفيوند، معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
از آماده باش ويژه بيمارستان هاي اس��تان از ابتداي شهريورماه و 
در آستانه برگزاري مراسم اربعين خبر داد.  وي افزود: از آنجا كه 
پيش بيني مي شود امسال شاهد افزايش قابل توجه زوار اربعين 
باشيم، لذا به همين منظور برنامه هاي ويژهاي دراين زمينه داريم.  
اين مس��ئول ادامه داد: بيمارستان شهرس��تان قصرشيرين كه 
نزديك ترين بيمارستان به مرز خسروي است به صورت ويژه تري 
در حالت آماده باش خواه��د بود و تخصص هاي��ي مانند اطفال، 
جراحي زنان، جراحي بيهوشي و ارتوپدي به زوار خدمات رساني 
خواهند كرد.  صوفيوند گفت:  اين بيمارستان ۹۶تختخوابي براي 

موارد »بستري موقت« استفاده خواهد شد.

 اجراي طرح سامانه هوشمند سپهر اميد
در آذربايجان شرقي 

با ه�دف كاه�ش تصادف�ات و آم�ار تلف�ات طرح س�امانه 
هوش�مند س�پهر اميد در آذربايجان ش�رقي اجرا مي شود. 
جواد رحمتي، مع��اون هماهنگي امور عمراني اس��تاندار آذربايجان 
شرقي در جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرهاي استان با تأكيد بر 
لزوم انجام اقدامات پيشگيرانه براي كاهش تصادفات جاده اي گفت: 
با آماده سازي، آرام سازي و ايمن سازي جاده ها، رفع نقاط حادثه خيز 
و حضور هوشمندانه پليس راه و اجراي طرح سامانه هوشمند سپهر 
اميد شاهد كاهش حوادث و تلفات باشيم.  وي افزود: براساس تحليل 
تصادفات جاده اي درون شهري و برون شهري در استان، دستگاه هاي 
اجرايي مكلفند همكاري الزم را با نيروي انتظامي استان براي تقويت 
سازوكارها و ابزارهاي كنترلي و نظارتي براي كاهش تصادفات جاده اي 
داشته باشند.  اين مسئول ادامه داد: دستگاه هاي متولي بايد اهتمام 

جدي در راستاي حل مشكالت ترافيكي استان داشته باشند.

   آذربايجان شرقي   كرمانشاه   سيستان وبلوچستان 

 اضافه شدن خط انتقال عمان ساماني 
به مدار آب شهركرد

با خط پدافندي طرح عمان ساماني،      چهارمحال و بختياري
ح�دود 150 تا ۲00ليت�ر در ثانيه آب 
كش�اورزي ب�ه مخ�ازن آب ش�رب ش�هركرد انتق�ال مي ياب�د. 
علي حيدري، معاون امور عمراني استاندار چهارمحال و بختياري با بيان 
اينكه آب كش��اورزي طرح عمان س��اماني، به مخازن آب شرب شهركرد 
انتقال مي يابد، گفت: با خط پدافندي انتقال آب عمان حدود ۱۵0 تا ۲00 
ليتر در ثانيه آب به مركز استان مي رسد.  وي با اشاره به اينكه اين مقدار آب 
تقريباً نصف آب چشمه كوهرنگ است، افزود: با توجه به اينكه قسمتي از 
آب شهركرد، با استفاده از چاه ها تأمين شده است مي توان گفت كه باالي 
۷۵درصد مشكل بحران آب شهركرد را حل خواهد كرد.  اين مسئول تصريح 
كرد: براي اجراي خط پدافندي عمان سامانی كشاورزان همكاري مطلوبي 
داشتند و پس از تصفيه و تأييد مركز بهداشت تا امروز وارد مدار مي شود.  
پيمانكار طرح انتقال آب اضطراري به ش��هركرد نيز گفت: پنج گروه براي 
تكميل خط انتقال آب اضطراري به ش��هركرد مش��غول فعاليت هستند.  
رحمان كيواني ادامه داد: اين گروه ها بدون توقف مشغول كار براي تسريع 
در روند تكميل خط انتقال آب اضطراري به ش��هركرد بوده اند.  به س��بب 
وقوع بارش هاي سيل آسا در چهارمحال و بختياري، آب چشمه كوهرنگ 
كه از چشمه هاي مهم و حياتي اين استان به شمار مي رود از روز يك شنبه 
۱۶مرداد گل آلود و از مدار آبرساني خارج شد و همين موضوع سبب ايجاد 
تنش آبي در هفت شهر و ۳4روستاي اين استان شد.  نصب تجهيزات رفع 
كدورت، اضافه شدن تعدادي تانكر آبرساني به امكانات چهارمحال و بختياري 
و توزيع آب در محالت، راه اندازي ايستگاه هاي بسته بندي آب و اضافه كردن 
تعدادي چاه از بخش كشاورزي، شهرداري و دستگاه هاي اجرايي از جمله 

اقداماتي است كه تاكنون براي رفع مشكل انجام شده است.

دومين يادواره شهداي عمليات رمضان در همدان برگزار مي شود 
دومين يادواره     همدان
ي  ا ش����هد
عمليات رمض�ان با حض�ور رئيس مجلس 
شوراي اسالمي در همدان برگزار می شود. 
علي اكبر كريم پور، معاون روابط عمومي سپاه 
انصارالحسين گفت: يادواره شهداي عمليات 
رمضان و مراسم گراميداش��ت سالروز حضور 
سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني در همدان 
برگزار مي شود.  وي افزود:  اين مراسم با حضور 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي روز پنج ش��نبه ۲۷ مرداد ماه از ساعت ۱۷:۳0 در 
حسينيه امام خميني )ره( استان همدان برگزار مي شود.  اين مسئول تصريح كرد: در عمليات رمضان 
۱۶0نفر از رزمندگان استان به شهادت رسيدند كه از اين تعداد ۶4 شهيد مفقوداالثر هستند.  كريمي 
گفت: اين عمليات پس از بيت المقدس جزء بزرگ ترين عمليات ها در زمان خود بود كه ايثار و رشادت 
رزمندگان اسالم، ضربه مهلكي بر دشمن وارد شد كه در تالفي آن نماز جمعه همدان را بمباران كردند 

كه در اين بمباران ۱۱0 نفر از نمازگزاران همداني شهيد و ۶00 نفر مجروح شدند.

11 | روزنامه جوان |  شماره  6553چهار شنبه 26 مرداد   1401 | 19 محرم 1444 |
88498441سرويس  شهرستان


