دریچه
شهردار قم:

هر ماه یک پروژه شاخص در قم
افتتاح میشود

تقدیر از مدیرشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اردبیل

وضعیت کرونا درخوزستان بحرانی شد

اردبیل /مینا مرادزاده :استاندار اردبیل با ارسال لوح سپاسی از تالش مدیریت و کارکنان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه اردبیل در جهت اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در آبان ماه سال  ۹۸تقدیر و تشکر کرد.
اکبربهنامجو ،با اهدای لوحــی از تالشهای مجدانه ســیدحجتمدنی ،مدیرمنطقه اردبیل درخصــوص مدیریت و کنترل
سیاســت اصالح و اجرای طرح مدیرت مصرف سوخت تقدیر و تشــکر کرد .شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
اردبیل در قالب چارچوب و وظیفه قانونی با مدیریت مناســب در آبان ماه  ۹۸همزمان با اســتانهای سراسر کشور با حضور
در ۷۲باب جایگاههای منطقــه طرح مدیریت مصرف ســوخت را با هماهنگــی ارگانهای مرتبط بدو ن هیج مشــکلی به
اجرا گذاشت.

اهواز  /گروه استانها :کروناویروس در خوزستان به مرز بحران رسیده است .مردم فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت نمیکنند
و مســئوالن کاری به غیر از توصیه به مردم ندارند .معاون کل وزارت بهداشت در همین زمینه گفت :در حال حاضر خوزستان
رتبه اول در سیر صعودی کرونا در کشور اســت و این در حالی است که مسئوالن استانی فقط بر افزایشی بودن آمار خوزستان
هشدار میدهند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز روز جمعه آخرین آمار ثبت شده کرونا در استان را اعالم کرد و از ثبت ۱۹۲
مورد ابتالی جدید به کووید ۱۹در خوزستان خبر داد .احســانپور ،در رابطه با آخرین آمار اظهار کرد :براساس تشخیصهای
قطعی صورت گرفته شمار کل مبتالیان در استان به چهار هزار و  ۱۰۲نفر افزایش یابد.

قم /محمد توکلی

tavakoli.m.1987@gmail.com

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز فجرجم
اظهار کرد:

بارگیری دومین محموله میعانات
گازی در بندر سیراف
بوشهر  /صفیه رزاز

news@ naslefarda.net

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز فجرجم ،از بارگیری
دومین محموله صادراتی میعانات این شــرکت در
«بندرســیراف» خبر داد .نجفی اظهار داشت :پایانه
این شرکت در بندر سیراف در راستای تولید پایدار،
عملیات مهم و حســاس بارگیری به موقع میعانات
گازی و صادرات محصوالت جانبی شرکت را سرلوحه
کار خــود قرار داده اســت .وی افزود :بــا تمهیدات
اندیشیده شده و رعایت الزامات بهداشتی و مراقبتی
الزم که از سوی کمیته ســامت کارکنان تدوین و
اعالم شده ،پایانه این شــرکت در بندرسیراف طبق
روال گذشته کارهای عملیاتی خود را دنبال میکند.
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز فجرجم ادامه داد:
باهمت و تالش کارکنان ،تولید مســتمر و بیوقفه
گاز و میعانات گازی درحال انجام بوده و تولید پایدار
شرکت بدون هیچ خللی در حال انجام است.
فرمانده نیروی انتظامی کاشان خبر داد:

انهدام باند سارقان مدارس

کاشان  /گروه استانها :فرمانده نیروی انتظامی
کاشان با بیان اینکه مأموران پلیس موفق شدند پس
از یکسری اقدامات پلیسی و اطالعاتی اعضای این
باند را بازداشت کنند ،اظهار داشت :اعضای این باند
دو مرد  ۵۰و ۴۰ساله و یک پسر ۱۶ساله بودند که بعد
از بازجویی به ۸۵فقره سرقت از مدارس کاشان اعتراف
کردند .سرهنگ پاسدار قربانی ،عمده اقالم سرقتی
این باند ســرقت از مدارس را موتور کولر ،شیرآالت،
کامپیوتر و سیم کابل دانست و تصریح کرد :اعضای
این باند عالوه بر سرقت از مدارس به اقدامات مجرمانه
خود در سرقت از اماکن دولتی و مساجد سطح شهر
کاشان نیز اعتراف کردند.
منتخب مردم شیراز و زرقان:

تغییر نگاه به صنعت در فارس
ضروری است

فــارس /گــروه اســتانها :منتخــب مردم
شهرستانهای شــیراز و زرقان در مجلس شورای
اسالمی ،نگاه کنونی به حوزه صنعت و توسعه صنعتی
فارس را ضعیف ارزیابی و تاکید کرد :تغییر این نوع
نگاه برای شتاببخشــی به توســعه ضروری است.
ابراهیم عزیــزی ،در بازدید از یــک واحد صنعتی
شهرستان شــیراز ،ضمن تاکید براینکه مشکالت
مالی واحدهای صنعتی استان فارس نباید از طریق
جذب منابع بانکهای خارج استان رفع شود گفت:
ظرفیتهای مختلف استان فارس بهویژه پتانسیل
بانکی ،باید ابتدا به رفع مشکالت صنایع این استان
تخصیص یابد .وی با تاکید بر لــزوم ایجاد یک نگاه
هوشمندانه به مصارف منابع بانکی و با این تاکید که
این منابع متعلق به مردم استان فارس است و باید در
همین استان هزینه شود ،خاطرنشان کرد :هنر مدیر
در هر بخشی« ،نه» گفتن نیست بلکه هنر مدیریت
حل مشکالت جامعه در عرصههای صنعتی ،اجتماعی
و اقتصادی است .منتخب مردم شــیراز و زرقان در
مجلس یازدهم ،آینده فارس را روشن ارزیابی و اضافه
کرد :منتخبان مردم در مجلس و مسئوالن در حمایت
واقعی از بخش خصوصی مصمم هستند.

مشهد  /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

در جلسهای که به منظور بررسی و عملیاتی
کردن طرح آگروتوریســم (گردشــگری
در کشــاورزی) با حضور معاون زیارت و
گردشگری اســتانداری ،رئیس سازمان
نظام مهندسی کشاورزی خراسانرضوی،
نمایندگان دانشگاه فردوســی ،نماینده
سازمان جهادکشاورزی استان و تنی چند
از مدیران ذیربط برگزار شد ،این موضوع
مورد اتفاقنظر مثبت اعضای جلسه قرار
گرفت .رئیس ســازمان نظام مهندســی
کشاورزی اســتان در ابتدای این جلسه
گفت :طرح بزرگ پارک علمی ،آموزشی
و تفریحی گردشگری شــیالت را سالها
قبل که در تصــدی مدیریــت اداره کل
شیالت خراســان بودم ،مطرح کردیم و
حتی منجر به انعقاد تفاهمنامه با استاندار
و ریاســت ســازمان برنامه و بودجه وقت
شد ،منتهی به دلیل جابهجایی مدیریت
عالی اســتان این امر مسکوت ماند و پس
از آن ،اخیرا ً این موضــوع با درنظرگرفتن
همه بخشهای کشاورزی اســتان ارائه
شده اســت .ســیداحمددلقندی افزود:
بــرای بهبــود برنامهها و سیاســتهای
توسعه بخش کشــاورزی ،در پایان سال
گذشــته تفاهمنامهای فیمابین ریاست
دانشگاه فردوسی مشهد و ریاست سازمان
جهادکشاورزی خراســانرضوی منعقد
شد که یکی از مفاد این تفاهمنامه بررسی
و احصای قابلیتهای بخش کشــاورزی
در گردشــگری یا آگروتوریسم است که

naslfarda

معاون زیارت و گردشگری استانداری خراسانرضوی مطرح کرد:

خراسانرضویپیشرودرجذبگردشگر

عکس  :میزان

شهردار قم گفت :در سال جاری هرماه شاهد افتتاح
پروژههای شاخص شــهری در حوزههای عمرانی،
حملونقل و ترافیک ،فرهنگی ،خدمات شــهری و
فضای سبز خواهیم بود .سیدمرتضی سقاییاننژاد ،در
جلسه شورای معاونان شهرداری قم ،با تأکید بر توجه
به دغدغههای مقام معظم رهبری در تحقق شعار سال
و لزوم تدوین برنامههای شــهرداری در سال جاری،
اظهار داشــت :سال  ۱۳۹۹ســال جهش در افتتاح
پروژههای شاخص شــهر قم خواهد بود .شهردار قم
با بیان اینکه اولویت مدیریت شهری اتمام طرحهای
نیمهتمام و برنامهریزی برای پروژههای جدید است
ابراز کرد :در سالهای گذشــته تالش شده که با در
نظر گرفتن اتمام پروژههــای نیمهتمام ،طرحها در
شهرداری با برنامهریزی و پیوستهای مختلف هرچه
سریعتر اجرایی شود تا مردم بتوانند از آنها استفاده
کنند .سقاییاننژاد ،از افتتاح پروژههای مهم شهری
در هرماه بهصورت مســتمر خبر داد و افزود :هرماه
شاهد افتتاح پروژههای شاخص شهری در حوزههای
عمرانی ،حملونقل و ترافیــک ،فرهنگی ،خدمات
شهری و فضای سبز خواهیم بود .وی بر تعیین جدول
برنامههای افتتاح پروژههای شهری از خردادماه۹۹
تأکید کرد و گفت :باید پروژهها با اطالعرســانی به
شهروندان افتتاحشــود و جدول برنامهها بهصورت
کامل در اختیار آنها قرار گیرد.
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مقرر شده مطالعات و تحقیقات آن توسط
پژوهشکــده زیارت و گردشــگری و نیز
دانشکده کشاورزی به عنوان نمایندگان
دانشــگاه فردوسی مشــهد و برنامههای
اجرایی آن توسط این ســازمان به عنوان
نماینده جهادکشــاورزی استان صورت
پذیــرد .عضو هیئــت علمــی و نماینده
پژوهشکــده زیــارت و گردشــگری
دانشگاه فردوسی با اشاره به اینکه شاخه
آگروتوریســم عالوه بر بخش خدمات به
بخش تولید نیز توجه ویــژه دارد ،گفت:
بدین لحاظ این موضوع مهمتر و کاربردیتر

از ســایر زیرشــاخههای توریسم خواهد
بود؛ چراکه زنجیــره و تنوع جدیدی را در
تولیــد و خدمات ایجــاد میکند .محمد
قاسمیخوزانی اظهار داشــت :این طرح
به پایداری تولید و بــه دنبال آن پایداری
روستا منجر خواهد شد .وی در ادامه با ابراز
اینکه فعالیتهای مختلف جهادکشاورزی
از گستره متنوعی برخوردار است و طبعاً
مخاطبــان مختلفــی را دارد ،افــزود :با
همفکری کارشناســان ذیربط ،اقدام به
طراحی سامانه آگروتوریسم کردیم و برای
مخاطبان این بخش که شامل چند گروه

عامه مردم ،تولیدکنندگان و کشــاورزان،
سرمایهگذاران و تجار هستند کلیه نیازهای
آنان را در قالب یک فرآینــد و فلوچارت
تدوین ســاخیم .محمود دانشورکاخکی،
با بیان اینکه شــرایط پیش آمده موجود،
یعنی تحریمها و بحــران کرونا ،حقانیت
کشــاورزی را ثابت کرد ،افزود :راه نجات
کشور توسعه کشاورزی است و امروزه بحث
شاخص رشد و اعتالی کشاورزی ،موضوع
آگروتوریســم اســت .عضو هیئت علمی
دانشــکده کشاورزی دانشــگاه فردوسی
مشهد گفت :ما حجم زیادی فارغالتحصیل

استانها

Provinces

رشــتههای مختلف کشــاورزی را داریم
که میتوان از ایــن نیروهای جوان و فعال
در رابطه با طرح آگروتوریســم اســتفاده
بهینه کرد .استاد گروه اقتصاد کشاورزی
دانشگاه فردوسی افزود :مطالعات جامعی
در زمینــه اثــرات مخرب گردشــگری
روستایی داشــتیم که علت آن ،انتخاب
نادرســت برخی آژانسهای گردشگری
و مسافرتی اســت ،بدین صورت که صرفاً
گردشــگران را جهــت بازدیــد وتفریح
به اماکن روســتایی و کشــاورزی برده و
موجب تخریب زیرساختهای کشاورزی
شــدهاند .وی افزود :اگر این امر با دستور
استانداری و براســاس تدوین تشکیالت
مناسب راهبری شــود ،خیلی به اهداف
اقتصادی اجتماعی کمک خواهد کرد .در
ادامه جلسه ،فرخمنش ،نماینده سازمان
جهادکشاورزی استان؛ طلوع ،مدیر روابط
عمومی نظام مهندسی کشاورزی استان؛
قربانی ،مدیرکل امور فرهنگــی زائران و
صفایی ،مدیــرکل هماهنگی امور رفاهی
زائران معاونت زیارت استانداری ،مطالبی را
در اهمیت آگروتوریسم و ضرورت آن ایراد
کردند .در پایان جلسه محمدصادق براتی،
معاون زیارت و گردشــگری اســتانداری
خراســان رضوی ،با اعالم اینکه در بحث
گردشگری دستگاههای متولی زیادی را
داریم ،گفت :به جهت وجود پتانسیلهای
مختلف اقلیمی و نیز اهمیت زیارتی این
استان ،خیلی از گردشگران بدون تبلیغ به
این استان میآیند و از این بابت خراسان
رضوی در سطح کشور پیشرو است.

کرج

تبریز

معاون عمرانی شهردار هشتگرد اظهار کرد:

رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی خبر داد:

روزشمار برای افتتاح پروژههای عمرانی شهرداری

کرج  /زری اســفندفر :معاون عمرانی شهردار
هشتگرد گفت :افتتاح سه پروژه عمرانی با اعتبار
۱۶میلیارد ریال توســط حوزه عمرانی شهرداری
هشتگرد ،هدیه مدیریت شهری در آغاز سال  ۹۹به
شهروندان خواهد بود .محرابی گفت :حمایتهای
بهمنی و اعضای شورا طی دو ساله اخیر در جهت
عمران و آبادانی شهر به نتیجه رسیده و از ابتدای
سال جاری شاهد این شکوفایی خواهیم بود .وی با
اشاره به بیش از  ۳۶پروژه عمرانی کوچک و بزرگ
در سال گذشته ،از افتتاح ســه پروژه نیمهکاره در
نیمه ماه رمضان خبر داد و گفت :رویکرد مدیریت
شهری هشتگرد در ســال  ۹۸بر عدالتمحوری
استوار اســت و در سال جدید نیز شــاهد اجرای

آزادی  ۴۲۲زندانی غیرعمد و مالی از زندانها

تبریــز  /روحاله عبدالعلــیزاده :رئیس کل
دادگســتری اســتان آذربایجانشــرقی از آزادی
 ۴۲۲زندانی غیرعمد و مالی از زندانهای اســتان
آذربایجانشــرقی در ســال  98خبر داد .موسی
خلیلالهی گفت ۴۲۲ :زندانــی جرایم غیرعمد در
ســال  ۱۳۹۸از زندانهای اســتان آزاد و به کانون
گرم خانواده بازگشــتند .وی با بیان اینکه  ۴۱۸تن
از زندانیان آزاد شده «زندانیانمرد» و چهار نفر نیز
«زندانیانزن» بودهاند ،افزود :ازمجموع زندانیان آزاد
شده ۲۷۴ ،زندانی از محکومان مالی ۱۵ ،زندانی از
محکومان تصادفات غیرعمد و حوادث و  ۱۳۳زندانی
نیز از محکومان مهریه و نفقــه بودهاند .خلیلالهی
ادامه داد :مبلغ چهارمیلیارد و هشتصدمیلیون تومان

طرحهای مختلف عمرانی در نقاط مختلف شــهر
هستیم .وی افزود :با تأکید شهردار ،انجام مطالعات
کارشناسی اولیه جهت بررســی اهمیت پروژه و
روشهای اجرا جــزو الینفک کارهــای عمرانی
شده اســت .محرابی ،از ســالی پرکار در سال ۹۹
سخن گفت و تکمیل پروژههای نیمه تمام و آغاز
طرحهایی از قبیل ساماندهی بلوار خبرنگار ،احداث
پارک ،احداث پروژه بزرگ فرهنگ شــهر ،احداث
پارکینگ عمومی ،نظارت بر پروژههای مشــترک
با سرمایهگذاران ،احداث معابر جدید و دهها پروژه
دیگر و بهطورکلی برنامهریزی ،اجرا و نظارت بر ۴۰۰
میلیارد ریال اعتبار عمرانی را ازجمله کارهای سال
جاری این حوزه دانست.

از کمک ویژه ســتاد دیه برای آزادی این زندانیان
تأمین شده است ،چهارمیلیارد تومان نیز از طریق
تسهیالت و با دعوت از شکات و مذاکره با آنها نیز
مبلغ  ۲۴میلیارد تومان از طریق رضایت شــاکیان
پرونده جهت آزادی این زندانیان تأمین شــد .یک
میلیارد تومان توسط خانواده مددجویان برای آزادی
این زندانیان فراهم شد .مبلغ  ۹۶میلیارد تومان نیز
به صدور دادنامه اعسار توسط مراجع قضایی تأمین
شده است .وی خاطرنشان کرد :در حال حاضر ۳۶۶
زندانی جرایــم غیرعمد (چهار زندانــی زن و ۳۶۲
زندانی مرد) در زندانهای استان دوران محکومیت
خود را ســپری میکنند و بــرای آزادی این تعداد
زندانی ،بالغ بر  ۱۵۰میلیارد تومان نیاز است.

اصفهان
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان خبر داد:

پرداخت کرایه تاکسی بهصورتآنالین
علی وطنخواه  /گروه ایران
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مدیرعامــل ســازمان تاکســیرانی
شهرداری اصفهان از اجرای طرح QR
کد در تاکسیهای شهر اصفهان از این
هفته خبر داد و گفت :بــا اجرای این
طرح پرداخت کرایه از ســوی مسافر
به صــورت آنالیــن انجام میشــود.
هادیمنوچهری ،با اشــاره به اجرای
طرح  QRکد در تاکسیهای زردرنگ
شــهر اصفهان از هفته جــاری اظهار
کــرد :در همیــن راســتا از چند روز
پیش نیروهــای الزم در خیابانهای
مختلف شهر اصفهان برای آموزش به
رانندگان و راهانــدازی برنامه مربوطه
روی تلفن همراه رانندگان تاکســی
مستقر شــدهاند .وی با اشاره به اینکه
در حال حاضر بیــش از  500خودرو
در این مرحله از طرح مشارکت دارند،
گفت :بعد از این مرحله فراخوانی برای

ثبتنــام رانندگان تاکســی جهت
دریافت  QRکــد از طریق پیامکی
که برای آنها ارسال میشود ،صورت
میگیــرد و در مرحله بعد شــرکت
اصفهانکارت با حضور در محل استقرار
رانندگان نسبت به آموزش و راهاندازی
سیستم برای آنها اقدام میکند .وی
تصریح کرد :شرکت اصفهانکارت در
این طرح هدایت و پشــتیبانی راننده
را برعهده دارد و شرکت «بهپرداخت»
عملیات مالی مربوط به طرح را انجام
میدهد .وی در پاســخ به این پرسش
که آیا همه ناوگان تاکسیرانی آمادگی
الزم برای پیوستن به این طرح را دارند
یا خیر؟ اظهار کرد :ممکن اســت در
ابتدای راه بــا مقاومتهایی برای اجرا
روبهرو باشیم اما از ابزارهای تشویقی
برای ترغیب رانندگان استفاده خواهیم
کرد .منوچهری ،درمورد ابزار تشویقی
برای رانندگان گفت :اولویت ارائه بسته

معیشــتی به رانندگانی است که این
سیستم را نصب و استفاده کنند .وی
درمورد تعداد رانندگانی که گوشــی
هوشمند در اختیار دارند افزود :حدود
70درصد راننــدگان تاکســیهای
اصفهان دارای گوشی هوشمند هستند
و مابقی در رونــد اجرای طرح  QRکد
باید این وسیله را تهیه کنند .مدیرعامل
ســازمان تاکســیرانی شــهرداری
اصفهان ادامــه داد :وقتی طرحی اجرا
میشــود باید ابزارهــای آن هم تهیه
شود و سعی داریم با اقدامات تشویقی
30درصد رانندگانی که دارای گوشی
هوشمند نیســتند را تا پایان سال به
20درصد کاهــش دهیم .وی درمورد

میزان دانش رانندگان تاکســی برای
استفاده از نرمافزار و گوشی هوشمند
هم اظهار کــرد :تعداد محــدودی از
رانندگان تاکسی ما سواد کافی ندارند
که این تعداد حــدود 6درصد ناوگان
را تشکیل میدهند؛ اما نرمافزاری که
برای این طرح طراحی شده به اندازهای
ساده است که تقریباً همه افراد توانایی
اســتفاده از آن را دارنــد .منوچهری،
درمورد دغدغه رانندگان تاکسی درباره
واریز آنی کرایه به حساب آنها اضافه

کرد :اگر حسابی که مسافر از طریق آن
کرایه پرداخت میکند ،بانکی باشــد
که شرکت بهپرداخت آن را پشتیبانی
میکند ،وجه به صورت آنی به حساب
راننده واریز شده و قابل برداشت است
اما اگر بانک دیگری باشد12 ،ساعت
بعد از واریز برای راننده قابل برداشت
است .البته در این حالت وجه پرداختی
برای راننده قابل رویت است اما قبل از
 12ساعت نمیتواند برداشتی داشته
باشد.

کوتاه از استانها
با همکاری مراکز نظامی و انتظامی استان
کرمانشاه انجام شد

عقد تفاهمنامه همکاری مدیریت
مصرف برق

کرمانشاه /اکبر میثاقی
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در نشســتی که باحضور مرآتــی ،مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق اســتان کرمانشاه و
سرهنگ مرادی ،جانشین سپاه استان کرمانشاه،
به میزبانی سپاه ناحیه استان کرمانشاه برگزار
شــد ،تفاهمنامه طرح پیکســایی (مدیریت
مصرف برق) با همکاری مراکز نظامی و انتظامی
امضا شــد .در این جلســه که باحضور مرآتی
مدیرعامــل این شــرکت ،ســرهنگ مرادی
جانشین سپاه نبی اکرم(ص) استان ،امیرطاهری
جانشین قرارگاه غرب نزاجا ،سرهنگ شهبازی
معاون مهندســی انتظامی استان کرمانشاه به
همراه جمعی از فرماندهــان و مدیران برگزار
شــد ،باتوجه به منویات مقــام معظم رهبری
«مدظلهالعالی» در سال جهش تولید ،بر لزوم
همکاری و هماهنگی طرفین تاکید شد .مرآتی،
با بیان اینکه کاهش مصرف برق در ساعات اداری
و با همکاری سازمان بسیج مهندسین یکی از
موارد این تفاهمنامه است ،گفت :با استفاده از
مولدهای موجود در مراکــز نظامی و انتظامی
میتوان در ساعات پیک مصرف برق در تابستان
که از ساعات  ۱۳الی  ۱۷است ،برق مراکز فوق
از طریق دیزل ژنراتور تأمین شود .وی با اشاره
به نقش مؤثر سازمان بسیج مهندسین صنعتی
سپاه استان کرمانشاه که مسئولیت هماهنگی
بین این شــرکت و مراکز نظامی و انتظامی را
برعهده دارد ،درخصــوص پاداشهای مقرر و
تعهدات این شرکت اظهار داشت :مطابق برنامه
ابالغی شرکت توانیر و متناسب با سطح همکاری
مشترکان ،مشــوقهایی از قبیل تهاتربخشی
از بدهیهای بــرق مصرفی در قبــال تولید و
سرویسهای دیزل ژنراتورها درنظر گرفته شده
است .در پایان نیز سرهنگ مرادی ،بر اجرایی
ســاختن این طرح به همــراه دالیل توجیهی
آن تاکیــد و اظهــار امیدواری کرد کــه ادامه
همکاریها در این زمینه باعث جهش تولید در
اقتصاد کشور شود.
رئیس آموزشوپرورش زواره:

90درصد دانشآموزها عضو
شبکه شاد هستند
اردستان /علی دهقانان زواره
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رئیــس اداره آموزش وپــرورش منطقه زواره
شآموزها عضو شبکه ملی
گفت90 :درصد از دان 
شاد هســتند .ناجی ،درگفتوگو باخبرنگاران
به مناســبت هفته بزرگداشــت مقام معلم
اظهارداشت :تعداد 6مدیرومعلم و معلمیار نمونه
از سوی اداره کل استان اصفهان مورد تقدیر قرار
گرفتند .وی به جایگاه مقــام معلم دراحادیث
وروایات اشــاره کرد وافــزود :ایــن روزها در
کنارمدافعان سالمت معلمان نیز تالش کردند
وایثارگرانه آموزش را بــه خانهها بردند و چند
برابر قبل کار و ســعی کردند تا دانشآموزان را
بامحتوی کامل کتب درسی آشنا کنند .وی در
زمینه تهیه بسته معیشتی جهت دانشآموزان
گفت :تعداد  300بسته به مبلغ  150میلیون
ریال ومبلغ یک میلیــون تومان جهت کمک
به رزمایش مؤمنانه ازسوی همکاران فرهنگی
اختصاص یافــت .وی درمورد رونــد برگزاری
امتحانات پایان سال گفت :امتحانات براساس
میزان محتــوای آموزش داده شــده هر معلم
برگزار میشــود و به صورت معلممحور است.
اگر شرایط خاصی پیش نیاید ،امتحانات نهایی
از  17خرداد به مدت ســه هفته برگزار خواهد
شــد .وی درزمینه کمبود معلم درمدارس این
منطقه گفت :کمبودی مشــاهده نشــده واز
طریق دانشگاه فرهنگیان  5نفر و براساس ماده
 28نیز  5نفر انجام میگیــرد .وی درباره تهیه
کتب درسی سال آینده اظهارداشت75 :درصد
دانشآموزان درســامانه تهیه کتــب ثبتنام
کردهاند و خیرین مردمی وجه کتاب 55درصد
دانشآموزان بیبضاعت راپرداخت کردهاند.

