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رشت -مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی-استاندار 
گیالن با اشاره به توانمندی های ایران اسالمی و جوانان این 
مرز و بوم در بخش های مختلف گفت: کشــورما از نیروی 
انسانی توانمندی برخوردار است و می توانیم با استفاده از 
همه داشته هایمان در مسیر پیشــرفت و تعالی روز افزون 
کشــور و اســتان در بخش های مختلف گامهــای بلندی 

برداریم.
 اســداهلل عباسی  در مراسم آغاز ســال تحصیلی جدید 
در دبستان شاهد پســرانه امام صادق )ع( در رشت اظهار 
داشــت: رییس جمهور ایران اســالمی در مجمع عمومی 
سازمان ملل در جمع سران  کشــورها، در نقش مدعی در 
برابر کسانی که متهم هســتند و نسخه های تجویزی برای 

ایران اسالمی تجویز می کنند به نحوی از انحاء آنچه را که 
داشته های ما اســت را کنار می گذارند و القائات شخصی 

خود را جایگزین می کنند، مقتدرانه حضور یافت.
وی با اشــاره به توانمندی های ایران اسالمی و جوانان 
این مرز و بوم در بخش های مختلف افزود: کشــور ایران از 
نیروی انسانی توانمند برخوردار است و باید با این ظرفیت 

برای تعالی کشور گام برداریم.
نماینــده عالی دولت در گیــالن با تبریک آغاز ســال 
تحصیلی جدیــد و هفته دفاع مقدس بیان داشــت: امروز 
به برکت خون شــهیدان، ایثارگران و رزمندگان با امنیت 

و اقتدار سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ را آغاز می کنیم.
وی با بیان اینکه طی ۲ ســال گذشته شرایط سختی را 

به لحاظ بیماری کووید ۱۹ داشتیم، افزود: دانش آموزان با 
تالش معلمان به صورت غیرحضوری آموزش دیدند، اکنون 
در ســال تحصیلی جدید شــرایط برای آموزش حضوری 

فراهم است.
وی با اشــاره به نقش مدرســه در تعلیم و تربیت دانش 
آموزان و آموزش چهره به چهره اظهار داشت: لبریز شدن 

عشق و ایمان و انسانیت در کالس درس نمایان می شود.
وی بیان داشت: امروز به برکت حضور معلمان و مدیران و 
همه کسانی که برای آماده سازی مدارس در سال تحصیلی 
جدید تالش کرده اند شاهد نجوای دلنشین دانش آموزان 
هستیم که طی ۲ سال گذشــته جای این آینده سازان در 

واحدهای آموزشی خالی بود.

ســاری -خبرنگارتوســعه ایرانــی- مدیــرکل راه و 
شهرســازی مازندران گفت : ۳۵ هزار خانــه خودمالکی 
طرح نهضت ملی مســکن با همراهی پیمانکاران و نظارت 
دولت در مازندران اکنون به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی 

رسیده است.
سید محمد نظری با بیان این که مرحله اول تسهیالت 
ســاخت خانه خودمالکی نهضت ملی مسکن در مازندران 
حدود ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شــد، افــزود: فرایند 
پرداخت مرحله دوم این اعتبارت بــه ارزش ۴۵۰ میلیارد 
تومان از پنجم مهر ماه امسال به ۳۵ هزار متقاضی این طرح 

انجام می شود.
وی با بیان این که این واحدهای مســکونی حداکثر تا 
پایان مرداد ماه ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهند رسید، گفت 
: از این تعداد خانه ۱۰ هزار واحد در مناطق روستایی و ۲۵ 

هزار واحد در مناطق شهری استان در دست ساخت است.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران تصریح کرد : ساالنه 

در مناطق روستایی مازندران ساخت حدود ۱۰ هزار واحد 
مسکونی نیاز اســت و طی چهار سال در قالب طرح نهضت 

ملی مسکن می توان ۴۰ هزار خانه برای اهالی روستاهای 
استان ساخت.وی با اظهار این که گسترش طرح خودمالکی 
می تواند مشــکل کمبود زمین را در مازندران برای اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن رفع کند، ادامه داد : برنامه ریزی 
دولت برای سال ۱۴۰۲ ساخت ۴۰ هزار واحد خودمالکی 
جدید با همراهی پیمانکاران و انبوه سازان در استان است.

نظری با اعالم این که برای ساخت خانه در طرح نهضت 
ملی مســکن مازندران حدود یک هزار و ۵۰۰ هکتار زمین 
نیاز اســت، تصریح کرد : با برنامه ریزی های انجام شــده 
تاکنون یک هزار هکتار تامین شــده و درصدد هســتیم با 
اجرای طرح خود مالکی هم بحث کمبود زمین را رفع کنیم 
و هم این که اقشار مختلف مردم مازندران طبق فرهنگ و 
سنتشان با دریافت تســهیالت، خانه های خود را در ملک 

شخصی بسازند.

استاندار گیالن:

باید از داشته ها و نیروی انسانی توانمندمان برای پیشرفت بهره گیریم

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبرداد؛

پیشرفت 40 درصدی  خانه های خودمالکی نهضت ملی مسکن در مازندران 

خبر

صفهــان - مریــم مومنــی  ا
،خبرنگارتوســعه ایرانی- شهردار 
اصفهــان گفــت: ۹۰۰ اتوبــوس 
در خدمــت شــهروندان به ویــژه 
دانش آموزان و دانشــجویان شهر 

اصفهان است.

علی قاســم زاده  گفت: از ســه 
مــاه اخیــر تاکنــون در ارتباط با 
آماده ســازی شــهر بــرای رفت و 
آمد هــر چه بهتر دانــش آموزان و 
دانشجویان تمرکز داشــتیم که با 
اقدامات انجام شده، اتفاقات خوبی 

رقم خورده است.
او با بیــان اینکه در تالش بودیم 
تعداد اتوبوس های شهر را افزایش 
دهیم تا از ابتــدای مهرماه ناوگان 
حمل ونقل شهری شــرایط بهتری 
داشته باشــد، افزود: با تالش های 

انجام شــده، تعداد ۳۴۹ اتوبوس 
جدید به ناوگان اضافه شد و اکنون  
با حــدود ۹۰۰ اتوبوس در خدمت 
شــهروندان به ویژه دانش آموزان و 

دانشجویان شهر هستیم.
شــهردار اصفهان تصریح کرد: 
برای داشتن ترافیک بهتر و روان تر 
در ســطح معابر شــهر، مقرر شــد 
ســاعت فعالیت مــدارس متفاوت 
باشــد که این موضوع در شــورای 
عالــی آموزش وپــرورش مطرح و 
مصــوب شــد و در حــال حاضر با 
ابالغ انجام شده کالس های درس 
مدارس بین ساعت ۷:۱۵ تا ۷:۴۵ 

آغاز می شود.
او ادامه داد: با پیشــنهاد شورای 
عالــی ترافیــک و ابالغ اســتاندار 
اصفهــان، ســاعت آغــاز فعالیت 
دستگاه های اجرایی استان، بانک ها 
و مؤسســات عمومی غیر دولتی در 
مهرماه به صورت شــناور از ساعت 
۷:۱۵ تا ۸ است تا ترافیک روان تری 

را در سطح شهر شاهد باشیم.
قاســم زاده بــا بیــان اینکه در 
آستانه آغاز ســال تحصیلی معابر 
شهر آماده ســازی و نصب یا اصالح 

عالئم ترافیکی و ســایر تمهیدات 
انجام شــده اســت، تاکیــد کرد: 
شهروندان باید زمان را به گونه ای 
پیش بینی کنند که نیاز نباشــد با 
ســرعت و عجله دانش آموزان را به 

مدرسه برسانند.
او با اشــاره به اینکــه در حال 
د ســرویس های  حاضــر تعــدا
دانش آموزی در اصفهان  جوابگوی 
نیاز مدارس نیســت، گفت: بار این 
مسئولیت بر دوش بخش خصوصی 
بوده است، اما پس از کرونا فعالیت 
برای انجام سرویس دانش آموزان 
مــورد اســتقبال راننــدگان قرار 
نگرفت، به طوری که هشــت هزار 
ســرویس مدرســه به چهار هزار 

سرویس کاهش یافته است.
شــهردار اصفهان افــزود: قبل 
از شــرایط کرونایی، هشــت هزار 
ســرویس ۷۵ هــزار دانش آموز را 
جابه جا می کرد، اما در حال حاضر 
با چهار هــزار ســرویس ۳۸ هزار 
دانش آموز جابه جا می شــوند، لذا 
درخواســت می شــود افرادی که 
وســیله نقلیه دارنــد و عالقه مند 
هستند به شــهر خود کمک کنند، 

بــرای فعالیت در زمینه ســرویس 
دانش آموزی با مراجعه به ســامانه 
www.taxi.isfahan.ir یا کد 
دســتوری ســتاره ۶۶۵۵ ستاره 
۴۰۱۴۰۱ مربع شرایط مطلع شوند 
و ثبت نــام اولیه را انجــام دهند، 
همچنیــن اطالعــات تکمیلی را از 
طریق این سامانه دریافت و فرایند 

دریافت مجوز را طی کنند.
او بــا بیــان اینکــه داشــتن 
گواهینامــه، اســتاندارد های الزم 
خودرو، حداقل ۲۳ ســال ســن، 
کارت پایــان خدمــت و گواهــی 
سالمت جســمی و روحی از جمله 
ملزومــات راننــدگان ســرویس 
مــدارس اســت، گفــت: از پلیس 
و  رش  و پــر موزش و آ  ، ر هــو ا ر
اســتانداری کــه در یــک تعامل 
کمک کردند شــهر برای آغاز سال 
تحصیلــی مهیــا باشــد، قدردانی 

می کنم.

شهردار اصفهان 
گفت: ۹۰۰ اتوبوس در 

خدمت شهروندان 
به ویژه دانش آموزان 

و دانشجویان شهر 
اصفهان است.

معاون حمل  و نقل و ترافیک 
شهرداری شهریار اعالم کرد؛

افزایش ایمنی در محدوده 
مدارس همزمان با آغاز سال 

تحصیلی جدید

شــهریار – زهرا قره باغی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-خط کشــی خطوط عابــر پیاده، نصب 
تابلو و عالئــم راهنمایی در محــدوده مدارس 
همزمان با آغاز ســال تحصیلی جدید توســط 
معاونــت حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری 

شهریارانجام شد
 هاشم نوروزی معاون حمل  و نقل و ترافیک 
شهرداری شهریار  از افزایش ایمنی در محدوده 
مدارس همزمان با آغاز ســال تحصیلی جدید 
خبر داد و گفــت: به منظور افزایــش ایمنی و 
کاهش ضریب وقوع حوادث رانندگی اقداماتی 
از قبیل خط کشی عابر پیاده، نصب تابلو و عالئم 
راهنمایی و رانندگی و تقویت سرعت گاه ها در 

محدوده مدارس انجام شده است.
وی با بیان اینکه اقدامات بیشتر در محدوده 
مدارس سطح شهر صورت گرفته افزود؛ با توجه 
به شــروع ســال تحصیلی جدید و بازگشایی 
مدارس؛ طرح ایمن سازی محدوده مدارس با 
هدف افزایش ســطح رضایتمندی شهروندان، 
فرهنگ ســازی و ترغیب دانــش آموزان عزیز 
به حفظ مقررات و نکات حمل و نقل و ترافیک 
شهری و ایجاد شرایطی مناسب برای سالمت 
دانش آمــوزان به عنوان آینده ســازان جامعه 

صورت پذیرفته است.
نوروزی همچنین از شهروندان درخواست 
کرد تا با رعایت نکات ایمنی در حین رانندگی 
موجبات سال تحصیلی بدون خطر و حادثه را 

فراهم سازند.

       
آغاز عملیات اجرایی مرمت و احیای 

کاخ آقا محمد خان در گرگان

گرگان - مهناز    محمــد زمانی ،خبرنگار 
توســعه  ایرانی -به مناســبت هفتــه دفاع 
مقدس و گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدا 
،عملیات اجرایــی مرمت و احیــای کاخ آقا 
محمدخــان به عنــوان موزه زنــان در دفاع 

مقدس آغاز شد.
بــا حضــور جــواد واحــدی معــاون 
ن ها  ســتا قــی و ا ر مجلــس، حقو مــو ا
ث فرهنگــی، گردشــگری و  رت میرا ا ز و
صنایع دستی، ســردار علی ملک شاهکویی 
فرمانده ســپاه نینوای گلســتان و برخی از 
مسئولین اســتان عملیات اجرایی مرمت و 

احیای کاخ آقا محمد خان آغاز شد.
جواد واحدی معاون امــور مجلس، حقوقی 
و استان ها وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در آغاز عملیات اجرایی مرمت 
و احیای کاخ_آقا_محمد خــان گفت: توفیق 
شــد امروز برای بازســازی دارالحکومه قدیم 
شــهر گرگان در مرکز اســتان گلستان حضور 

پیدا کنیم.
او ادامه داد: با رویکردی که فرمانده ســپاه 
نینوا استان خواهند داشــت اتفاقات مثبتی را 
برای احیای این اثر تاریخی شاهد خواهیم بود.

واحدی افزود: باید در کمترین زمان ممکن 
مرمت و احیای کاخ آقامحمدخان به پایان برسد 
و امیدواریم با اعتباری که بــرای مرمت و احیا 
این اثر تاریخی ارزشــمند اختصاص خواهیم 
داد بتوانیم در ســال آینده شــاهد افتتاح این 

مکان باشیم.
او گفــت: با بســط و توســعه ظرفیت های 
گردشگری اســتان، می توانیم گلســتان را به 
عنوان شاه راه گردشگری در سطح ملی مطرح 

کنیم.

استانها

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: 
براساس آمار در پنج ماهه نخست امسال صادرات کشور 
به عراق کاهش یافته ولی صادرات استان در همین مدت 

به عراق ۷ درصد افزایش پیدا کرد.
 پرنیان در جلسه میز تجاری کشور عراق اظهار کرد: با 
وجود ظرفیت های بسیار باالی استان آذربایجان شرقی 
در حوزه تجارت، رشد ۷ درصدی قابل قبول نبوده و حتی 

در شان اقتصاد استان نیست.
وی ادامه داد: در ۵ ماهه نخست امسال ارزش کاالهای 

صادراتی به کشور عراق حدود ۱۳۱ میلیون دالر بوده که 
محصوالت پتروشیمی و پایه نفتی، انواع مقاطع فوالدی، 
صنایع تبدیلی، خشکبار، صنایع برق و الکترونیک، صنایع 
خودرو و ماشین آالت مختلف و گروه های صنعتی مانند 
محصوالت لوازم خانگی از جمله کولر و یخچال بیشترین 
سهم صادرات کاالهای غیرنفتی استان به کشور عراق را 

به خود اختصاص داده است.
وی تداوم حیات تولید را در گرو توسعه بازارهای تجاری 
خارجی دانســت و از بخش خصوصی درخواســت کرد تا 

صادرات به کشورهای خارجی را با قدرت پیش ببرند.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
شرقی افزود: با توجه به اینکه در اســتان ظرفیت خوبی 
برای تولید محصوالت کشــاورزی وجــود دارد بنابراین 
صادرات این محصــوالت به عراق باید بیش از گذشــته 
انجام شود.در این جلسه مقرر شد مسائل و مشکالت تجار 
آذربایجان شرقی با همکاری دســتگاه های متولی برای 
توسعه صادرات احصا و حل شــود. همچنین با توجه به 
وجود پنج مرکز تجاری در شهرهای کربال، بغداد، نجف، 
سلیمانیه و کالر مقرر شد استفاده تجار آذربایجان شرقی 

در این مراکز تسهیل شود.

رشد ۷ درصدی صادرات آذربایجان شرقی به عراق

 شهردار اصفهان:

۹۰۰ اتوبوس در خدمت شهروندان اصفهانی است


