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   با حضورعبدالرضا حاج علی بیگی 
فرمانــدار شهرســتان تفــرش و مهنــدس 
یوسف عرفانی نســب مدیرعامل شركت 
آب و فاضالب استان مركزی مخزن ذخیره 
آب روستای كهلوعلیا  در این شهرستان 

به بهره برداری رسید.
    گفتنــی اســت مخــزن ذخیــره آب 
بتنــی روســتای كهلــو به ظرفیــت 100 متر 
مكعــب با هزینه ای بالــغ بر 3.5 میلیارد 
ریال از محل اعتبارات ملی- اســتانی ، به 
بهره برداری رسید.    روستای كهلو علیا با 
370نفر جمعیت در بخش رودبار و شمال 

غرب شهرستان تفرش واقع شده است.

خط انتقال آب روستای نهر 
پشته در شهرستان كمیجان به 

بهره برداری رسید
فرمانــدار  رســتمی   مهنــدس  حضــور  بــا 
شهرســتان كمیجــان و مهنــدس غریبــی بخشــدار 
بخــش میالجــرد، 1500 متــر خــط انتقــال آب بــه 
روســتای نهرپشــتبه از توابع كمیجان با هزینه ای 
بالــغ بــر 2.6 میلیــارد ریال به بهره برداری رســید. 
مهندس سید مهرداد بنی جمالی مدیر امور آب و 
فاضالب شهرســتان كمیجان در این مراسم اظهار 
داشــت : روســتای نهرپشــته با درخواســت شورا و 
اهالی روســتا در اردیبهشــت 1399 تحت پوشش 
خدمات شركت آب و فاضالب استان مركزی قرار 
گرفــت . وی افــزود : عــالوه بر اجــرای  خط انتقال 
آب برای این روســتا ، ســاخت اتاقك ســرچاهی و 
حوزچه شیرآالت در این پروژه در حال احداث می 
باشد ، همچنین تا كنون 1300 متر از شبكه روستا 
با مشاركت بسیج سازندگی  تعویض گردیده است 

.

بهره برداری از دو مخزن 
ذخیره آب در شهر ساوه

با حضور استاندار مرکزی ، فرماندار 
و جمعی از مسولین شهرستان دو مخزن 
ذخیــره آب شهرســتان ســاوه بــه بهــره 

برداری رسید .
یوســف  مهنــدس  مراســم  ایــن  در 
عرفانــی نســب مدیــر عامــل شــرکت آب و 
فاضالب استان مرکزی طی سخنانی اظهار 
داشت : به منظور ذخیره مناسب آب شرب 
شــهروندان ســاوجی بــه ویــژ ه در مواقــع 
بحــران و قطــع بــرق ،این دو مخــزن ذخیره 
آب 5 هزار متر مکعبی مجموعاً به حجم 10 

هزار متر مکعب احداث و به بهره برداری رسید .
وی ادامــه داد : بــرای ســاخت ایــن دو مخــزن 
مجموعــا 60 میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات ملــی 
فاضــالب  و  آب  شــرکت  اعتبــارات  و  آبــی  تنــش 
شهرستان ساوه هزینه شد. عرفانی نسب افزود:با 
بهــره بــرداری از ایــن 2 مخزن هم اکنون آب شــرب 
شهر ساوه  در11 مخزن ذخیره آب به حجم 50متر 
مکعب ذخیره می شــود. مهندس آقا زاده استاندار 
اســتان مرکزی در این مراســم با اشــاره به  شاخص 
برخورداری مردم شهرها و روستاهای استان مرکزی 
از آب آشــامیدنی ســالم در مقایســه با کشــور رقم 
باالیــی اســت افــزود:در بخــش فاضالب نیز اســتان 
مرکزی جزء چهار یا پنج  استان برتر کشور در زمینه 
برخورداری شهرها  از شبکه دفع بهداشتی فاضالب  

هستند.
     وی در ادامــه افــزود :  ایــن خدمــات مهــم و 
ارزشمند نتیجه کار مجموعه شرکت آب و فاضالب 
اســتان مرکــزی بــه ویــژه مهنــدس عرفانــی نســب 
مدیرعامل  این شرکت است که  از مدیران خوشنام 

و فعال استان می باشد.

 بهره برداری از 3 پروژه 
آبرسانی در شهرستان 

محالت
پروژه های آبرسانی به روستاهای 
امیــر آبــاد اراضی و حاجی آباد خورهه و 
پروژه آبرســانی بــه گلخانه های منطقه 
الگز شهر محالت در شهر ستان محالت 
بــا حضــور مهنــدس آقــازاده اســتاندار 
مركــزی ، محمدرضــا ناظری سرپرســت 
فرمانداری شهرستان محالت و جمعی 
از مردم و مسولین به بهره برداری رسید. 
مهنــدس قلــی پــور فاضلــی، مدیر آب 
و فاضــالب شهرســتان محــالت اظهــار داشــت:  بــه 
اجرای  2 / 5 كیلومتر خط انتقال، ساخت و نصب  
یــك باب سیســتم فیلتراســیون، ســاخت یك باب 
ایســتگاه فشارشــكن ، ســاخت و نصــب یــك واحد 
ســامانه كلر زنی مایعی از اقداماتی اســت كه برای 
اجــرای پروژه آبرســانی به روســتای امیرآبــاد اراضی 
انجــام شــده اســت. وی بــه اجــرای 5 كیلو متر خط 
انتقــال بــرای آبرســانی به روســتای خورهه محالت 
اشــاره کــرد و افــزود:  همچنیــن بــرای آبرســانی بــه 
گلخانه هــای منطقــه الگــز محــالت 2 كیلومتر خط 
انتقال اجرا و 38 فقره انشعاب نصب شده است. 
فاضلــی هزینــه اجــرای ایــن 3 پــروژه را مجموعــا 22 

میلیارد ریال اعالم كرد .
سیستم ارتقا کیفیت آب مجتمع 
آبرسانی شهید شهرستان خنداب 

به بهره برداری رسید
 بــا حضــور فرمانــدار و امام جمعه شهرســتان 
خنــداب ، دستـــگاه پكیــج حــذف نیتـــرات مجتمــع 
بــرداری  بهــره  بــه  شــهید  آبرســانی 
رسید. در این مراسم مهندس محمد 
رضا نعیمی مدیر امور آب و فاضالب 
ســخنانی  طــی  خنــداب  شهرســتان 
اظهــار داشــت : بــرای ارتقــا کیفیــت 
آب مجتمع شهید یک دستگاه پكیج 
حــذف نیتـــرات با ظرفیــت 5 لیتر در 
ثانیه ، با هزینه ای بالغ بر 5 میلیارد 
ریــال نصــب گردیــد. وی افــزود : بــا 
نصــب این پكیــج ، نیترات موجود در 
منابــع آب ایــن مجتمــع حذف شــده 
و آب مصرفــی ســاكنین 4 روســتای 
شهید ، قشالق عبدالكریم ، سیردر و 
دارانجیر شهرستان خنداب با کیفیت 

مناسب تحویل خواهد شد.

همزمــان بــا دهــه مبــارک فجــر رونمایــی از۱۲ 
المــان شــهید شــاخص ملی و بهــره بــرداری ازموزه 
بیاتیــان  بــا  حضــور  اراک   تاریخــی شــهر  اســناد 
سرپرست شهرداری اراک، رییس و اعضای شورای 
شــهر و رئیــس ســازمان آرامســتان اراک ،مدیــرکل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان مرکزی ،فرمانده 
ســپاه ناحیــه اراک و مدیــرکل بنیــاد شــهید اســتان 

مرکزی انجام شد.
مهنــدس بیاتیــان در طــی آییــن بهــره بــرداری  
گفــت: امســال بخش اعظمــی از طرح هــای عمرانی 
حوزه شــهری به بهره برداری رســید و اجرای بخشی 

از طرح ها نیز در حال انجام است.
وی افــزود: موزه اســناد تاریخی اراک در منزل 
محســنی بــا پیگیری هــای شــورای اســالمی شــهر در 

تملک شهرداری قرار گرفت.
 13 از  بــرداری  بهــره  کــرد:  تصریــح  بیاتیــان 
کیلومتر مسیر دوچرخه سواری، فاز نخست مسیر 
پیاده راه ســازی و ادامه این مســیر، بهره برداری از 
تصفیه خانه کشــتارگاه با اعتبار 35میلیارد ریال از 
جملــه برنامه هــای در دســت اقــدام حــوزه مدیریــت 
شهری است. سرپرست شهرداری اراک یادآور شد: 
ســه زمین چمن مصنوعی در ســه نقطه شــهر اراک 
نیزبهــره بــرداری شــد کــه تــا پایان  ســال ســه زمین 

چمن مصنوعی دیگر افتتاح می شود.
وی همچنیــن ادامــه داد: ایجــاد ســوله فروش 
پرنــدگان زینتــی، آغاز عملیات اجرایی بــاغ ایرانی و 
همچنین بهره برداری از دره گردشگری گردو نیز در 
دست اجرا است. مهندس بیاتیان با اشاره به دیگر 
طرح هــای عمرانــی شــهری اراک گفت: بهــره برداری 
از تقاطــع غیــر همســطح میــدان مقاومــت در دوره 
شــورای پنجم صورت می گیرد و افتتاح ســه تقاطع 

دیگر در دستور کار شهرداری قرار دارد.
وی از  کلنگ زنی تقاطع مقاومت و نصب تابلو روز 

شمار شش ماهه طرح خبر داد و گفت: این امر با تعامل 
و همکاری شورای اسالمی شهر، آماده  بهره برداری است .
نیــز گفــت:   اراک  رئیــس ســازمان آرامســتان 
سال گذشته به منطور ترویج و زنده نگهداشتن یاد 
و خاطره شهدا مقرر بود از المان 12 شهید شاخص 
ملی در آرامســتان رونمایی شــود اما شــیوع بیماری 

کرونا مانع از این اقدام فرهنگی شد.
 ابو الفضل جاللوند افزود: یک سال گذشته به 
واسطه شیوع بیماری کرونا، سال بحرانی برای تمام 
مردم جهان بود اما شاید زحمات پرسنل آرامستان 

برای مردم ملموس نبود.
وی تاکیــد کــرد: ایــن قشــر زحمتکــش و خدوم 
همواره پای کار بودند به همین سبب پنجشنبه آخر 
سال را به پاس زحمات آنان  روز "خدمتگزاران گمنام 

"نامگذاری شده است.
جاللونــدی افــزود : از ســال گذشــته پرســنل 
ایــن ســازمان دغدغــه زیــادی در خصــوص تامیــن 
بــا  زمیــن و الحــاق آرامســتان جدیــد داشــتند کــه 
تعامل و همکاری مدیریت شــهری و اعضای شورای 

اســالمی شــهر اراک ایــن مشــکل رفــع شــد. رئیــس 
شــورای اســالمی کالنشــهر اراک نیــز بــا اشــاره بــه 
گرامیداشــت یــوم هللا 22بهمــن مــاه بیــان داشــت: 
مــردم طــی 42 ســال گذشــته در مســیر اســتقالل و 
آزادی ایســتادگی کــرده و همچنــان پرچــم مقاومت 
پابرجاست.  مرتضی سورانه تاکید کرد: سال جاری 
به دلیل گســترش بیماری کووید 19 رکود اقتصادی 
در بعــد بیــن المللــی زده شــد امــا در حــوزه شــهری 
نشــانی از ایــن رکــود ایســتایی و توقــف طرح هــای 
عمرانی مشــهود نبود. وی افزود: ســال جاری اجرای 
طرح هــای  بــزرگ عمرانــی کالنشــهر اراک همچــون 
بلوار شهید جهانپناه، پل شهید نبیری و صیدی که 
سالیان طوالنی متوقف شده بودند با همت و تدبیر 
شــورای اســالمی شــهر و شــهرداری به بهــره برداری 
رســید. رئیس شورای اسالمی کالنشــهر اراک ادامه 
داد: با شــیوع کرونا، تمامی معابر شــهری و وسایل 
حمل و نقل عمومی شــهر با تالش و همت پرســنل 

خدوم شهرداری ضد عفونی می شد.
بودجــه شــورای  و  برنامــه  رئیــس کمیســیون 
اســالمی کالنشــهر اراک نیــز گفــت: شــورای پنجــم 
را  شــهری  حــوزه  بودجــه  اراک  کالنشــهر  اســالمی 
از چهــار میلیــارد ریــال بــه 11میلیــارد ریــال افزایــش 
داده اســت. " ایــرج رضایــی " بیــان داشــت: توجــه 
بــه مســائل تاریخــی شــهر ، حفــظ هویــت شــهری، 
توجه به توســعه ورزشــهای همگانی، توزیع عادالنه 
امکانات در تمام سطح شهر و توجه ویژه به مناطق 
محروم و ســکونتگاه های غیررسمی از جمله برنامه 
و فعالیت هایی است که در شورای شهر مورد توجه 

ویژه قرار دارد و با جدیت پیگیری می شود.
در حاشــیه آیین افتتاح از موزه اســناد تاریخی 
ســرویس   10 احــداث  قــرارداد  اراک   شــهرداری 
بهداشــتی دو چشــمه در شــهر اراک همراه با فضای 
تجاری و تبلیغات، به سرمایه گذار پروژه ابالغ شد.

بهره برداری از پروژه های آب و فاضالب استان مرکزی در دهه مبارک فجر
بهره برداری از مخزن ذخیره آب روستای كهلو 

علیا از توابع شهرستان تفرش
۲ طرح فرهنگی شهرداری اراک به 

بهره برداری رسید

آگهـی تغییـرات شـرکت بلـور آردکوهرنـگ شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 214 
و شناسـه ملـی 10980245594 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور 
فـوق العـاده مـورخ 1399/10/29 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـای احمـد لهرابیـان 
گلـه بـه کـد ملـی 5559096210 ، آقـای محمـود شـجاعی بـه کدملـی 4929858038 
وآقای سـید داود شـجاعی به کد ملی 4929366933 به سـمت اعضای اصلی هیئت 
مدیـره بـرای مـدت دوسـال انتخـاب گردیدنـد . آقـای سـید داود شـجاعی بـه کـد ملـی 
4929366933 بـه سـمت مدیرعامـل و عضـو هیئـت مدیـره آقـای احمـد لهرابیـان گلـه 
بـه کـد ملـی 5559096210 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره آقـای محمـود شـجاعی 
بـرای مـدت دو  نائـب رئیـس هیئـت مدیـره  بـه سـمت  بـه کـد ملـی 4929858038 
انتخـاب گردیدنـد . آقـای غالمحسـین جمالـی گلـه بـه کدملـی 5558850116 وخانـم 
سـهیال باقـری نیـا بـه کـد ملـی 4670106112بـه ترتیـب بـه سـمت بـازرس اصلـی و علـی 
البـدل شـرکت بـرای مـدت یـک سـال انتخـاب گردیدنـد . روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر 
اقتصـاد جهـت چـاپ آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. کلیـه اوراق واسـناد مالـی و 
تعهدآوربانکی از قبیل چک ، سـفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسـالمی واوراق عادی 
واداری بـا امضـاء مدیـر عامـل و رئیـس هیئـت مدیـره وآقـای عبدمحمـد لهرابیـان گلـه 
بـه شـماره ملـی 5559096199 )احـدی از سـهامداران( همـراه بامهرشـرکت معتبرمـی 
باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان چهارمحال وبختیاری مرجع ثبت شـرکت 

هـا و موسسـات غیرتجـاری کوهرنـگ )1093505(

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی در و پنجره ایران

بدینوسـیله از کلیـه اعضـای محتـرم انجمـن دعـوت بعمـل مـی آیـد تـا در مجمع عمومی 

العـاده در روز دو شـنبه   1399/12/11 در سـاعت 14 درمحـل  عـادی بـه طـور فـوق 

خیابـان شـهید بهشـتی خیابـان سـرافراز کوچـه حـق پرسـت پـالک 9 واحـد برگـزار مـی 

گـردد، شـرکت نماینـد.

دستور جلسه :

1- گزارش عملکرد هیات مدیره ، خزانه دار و بازرس 

2- تصویب عملکرد هیات مدیره و تراز منتهی به سال مالی 1398/12/29 

3- تعیین روزنامه کثیراالنتشار ،تعیین حق عضویت و وروردیه.

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.

5- سایر موارد 

هیئت مدیره

بدینوسیله از کلیه اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان دعوت 
بعمـل می آیـد تـا در جلسـه آنالیـن مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده 
ایـن اتـاق مشـترک کـه مـورخ 1399/12/16 سـاعت 11:00 برگـزار مـی گـردد، 

مشـارکت نمایند.
دستور جلسه:

1- ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره
2- ارائه گزارش مالی و تصویب آن

3- ارائه گزارش بازرس
4- انتخابات بازرس

4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی
6- تعیین مبلغ ورودی عضویت و مبلغ تمدید ساالنه

7- طرح سایر موضوعاتی كه در صالحیت مجمع عمومی می باشد
هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقـای ایمـان قـره گوزلـو خمجینـی دارای شناسـنامه شـماره 694 بـه شـرح دادخواسـت 

بـه کالسـه 111-739- 99 از ایـن حـوزه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن 

توضیـح داده کـه شـادروان صفـر قـره گوزلـو خمجینـی فرزنـد محمـد متولـد 1302/2/16  

به شناسنامه شماره 3 در تاریخ 56/8/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثـه حیـن الفـوت آن متوفـی  منحصـر اسـت بـه 1- خواهـان ایمـان قـره گوزلو خمجینی 

به ش.ش 694 پسر متوفی 2- باال قره گوزلو خمجینی به ش.ش  431 دختر متوفی 

3- فریـده قـره گوزلـو خمجینـی بـه ش.ش  4 دختـر متوفـی 4- فاطمـه بیـات خمجینـی 

بـه ش.ش  194 فرزنـد نجفعلـی همسـر متوفـی اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی 

درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا هرکسـی اعتراضـی دارد و یـا 

وصیت نامه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر نخسـتین آگهی ظرف یک ماه تقدیم 

دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. 

بیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند  
تاریخ چاپ:  نوبت اول: 99/11/25 نوبت دوم: 99/12/5

آگهی اعالن نظریه کمیسیون تشخیص
ماده 12قانون زمین شهری

هیمن محمدی بهرام-سرپرست معاونت امالک و حقوقی

 م الف 160329

ت اول(
) نوب

کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری در استان کردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل غیر موات)غ-ی-ر-م-و-
ا-ت( اعالم نموده است، لذا با توجه عدم دسترسی به مالکین و به استناد مصوبه مورخ 70/11/23 مجمع تشخص مصلحت نظام مراتب در 
دو نوبت و به فاصله ده روز به اطالع مالکین و صاحبان حقوق قانونی می رساند. در صورت اعتراض به نظریه صادره اعتراض خود را حداکثر 
ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاده شده نظریه 

صادره قطعی است.

پالک ثبتیمساحت)مترمربع(محل وقوعتاریخنوعیتشماره رای

واقع در قسمتی از پالک 35/3855کامیاران99/08/27غیر موات1478
53 اصلی بخش 8 

Yxنقاط

44/385094603/6755851

26/385087251/6755362

85/385088027/6754893

05/385096690/6755554

زمیــن لــرزه 3.۹ ریشــتری صبــح روز جمعــه 
غرب اســتان کرمانشاه برای سومین بار شهرستان 

مرزی قصرشیرین را لرزاند. 
بــه  وابســته  کشــوری  نــگاری  لــرزه  مرکــز 
مؤسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران اعــالم کــرد، 
ایــن زلزله ســاعت 8 و 58 دقیقــه و 26 ثانیــه صبح 

امروز جمعه ثبت شده است.
ایــن زمیــن لرزه در عمق 9 کیلومتری و در 35 
کیلومتــری قصرشــیرین و 61 کیلومتــری ازگله و 62 

کیلومتری سرپل ذهاب به وقوع پیوسته است.
همچنیــن بامــداد امــروز 2 زلزله دیگــر اولی با 
شــدت 4.9 ریشــتر در ســاعات یــک و 40 دقیقــه و 
35 ثانیه و 3.6 ریشتر در ساعت 2 و 52 دقیقه و 

21 ثانیه قصرشیرین را لرزاند.  
ایــن زمیــن لرزه هــا کفــری در  کانــون تمامــی 
داخــل عــراق بوده کــه نوار مرزی غرب کرمانشــاه را 
بــه شــدت لرزاند. شــدت زمیــن لــرزه 4.9 ریشــتری 
بــه حــدی بــود کــه شــماری از ســاکنان شهرســتان 
قصرشــیرین تــا پاســی از شــب را در خیابان هــا و 

بیرون از منازل گذراندند.
فرماندار قصرشیرین در گفت  و گو با خبرنگار 
ایرنــا گفــت: ایــن زمین لرزه هــا هیچ گونه خســارت 

جانی و مالی نداشته است.
مرادعلــی تاتــار افزود: هــم اکنــون گروه هــای 
و تمامــی  دارنــد  حضــور  منطقــه  در  ارزیــاب 
دســتگاه های عضــو مدیریــت بحــران و امــدادی پای 

کار هستند.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، زمیــن لــرزه 7.3 
ریشــتری 21 آبــان ســال 96 در 11 کیلومتــری بخش 
ازگلــه و 32 کیلومتــری شــهر ســرپل ذهــاب رخ داد 

که 620 کشته و 12 هزار و 386 مصدوم داشت.
یــک هــزار و  بــه 10 شهرســتان و  ایــن زلزلــه 
932 روســتای اســتان کرمانشــاه خســارت وارد کرد 
و براســاس ارزیابی بنیاد مســکن انقالب اســالمی، 
103 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب 

کلی و جزیی دید.
البتــه در زلزلــه 6.4 ریشــتری یکشــنبه چهــارم 
آذر 97 هم 771 مصدوم و بیش از چهار هزار واحد 
مسکونی خسارت دیده، به این آمارها اضافه شد.  

پــرورش چهارمحــال و  آمــوزش و  مدیــرکل 
بختیــاری از توزیــع 20 میلیــارد ریــال تجهیــزات 
کارگاهــی هنرســتانی در ســطح مناطــق 17 گانــه 

آموزشی استان خبر داد. 
فرحناز قائدامینــی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
تجهیــزات  ارســال  آییــن  در  پنجشــنبه  روز 
کارگاهی هنرســتان  های فنــی و حرفه ای افــزود: 
دومیــن محمولــه تجهیزات کارگاههــای آموزشــی 
قالــب 59  در  دانــش  و  کار  و  و حرفــه ای  فنــی 
عنوان و یکهزار و 352 قلم تجهیزات ارسال شد.
وی اظهــار کــرد: ایــن تجهیــزات برای کارگاههــای 
رشــته های بــرق، مکانیــک، طراحــی و دوخــت و 

رشته هنر در نظر گرفته شد.
بــه گفتــه وی، در مرحلــه نخســت نیــز 30 
میلیــارد ریــال تجهیزات برای مراکز هنرســتانی و 

کار و دانش استان خریداری و نصب شد.
وی در ادامــه به هوشمندســازی 400کالس 
همــکاری  و  همراهــی  بــا  ســال  پایــان  تــا  درس 
آمــوزش و پــرورش و بنیــاد »قلــم چــی » اشــاره 
کرد و افزود: تفاهمنامه تجهیز 200 کالس درس 

منعقد شده است.
به گفته وی، برای تجهیز این مدارس بیش 

از  200 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
بــه گزارش ایرنا، هم اکنون 125 هنرســتان 

فنی و حرفه ای و کار و دانش دخترانه و پســرانه 
 35 تعــداد  ایــن  کــه  اســت  فعــال  اســتان  در 
هنرستان فنی و حرفه ای و 90 مرکز کار و دانش 

است.
تعداد رشته های کار و دانش در استان 62 
رشــته و فنــی و حرفــه ای 24 رشــته اســت کــه در 
مراکــز فنــی و حرفه ای اســتان چهار هــزار و 463 
و کار و دانش پنــج هــزار و 596 هنرجــو در حــال 

تحصیل هستند.
هــزار   210 جدیــد  تحصیلــی  ســال  در 
دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی مشــغول 

فراگیری علم و دانش هستند.

قصرشیرین دیروز برای سومین بار لرزید ۲0 میلیارد ریال تجهیزات هنرستانی در چهارمحال و 
بختیاری توزیع شد 


