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با حضور شهردار ،اعضای شورای شهر و مدیران
شهری رونمایی شد؛

اتوماسیون جامع امالک
شهرداری کرج

کرج-خبرنگاررسالت:
اتوماسیون امالک شهرداری کرج با هدف شناسایی و نگهداری اطالعات
امالک و کلیه معامالت ملکی شهرداری با امکان دستیابی به موقعیت
هر ملک بر روی نقشههای  GIS Baseرونمایی شد.این زیرسیستم با
همکاری سازمان فناوری اطالعات ،ارتباطات و اداره کل امالک شهرداری
کرجتهیهشدهاست.باراهاندازیاینزیرسیستمضمنایجادپایگاهدادهای
منسجم ،امکان ایجاد بستری شفاف برای بهینه سازی و بارگذاری امالک
شهرداری بر اساس نیاز شهروندان ،بهره برداری از سرانههای خدماتی
و واگذاری امالک شهرداری برای تأمین منابع مالی طرحهای عمرانی و
اعطای معوض به مالکین اراضی واقع در طرح وغیره میسر میشود.

طی مراسمی صورت گرفت

تقدیر مدیر پردی سهای استان مرکزی
از مدیر امورآب و فاضالب
شهرستان اراک

اراک-خبرنگاررسالت:
مجتبی حیدری سرپرست امور پردیس های استان مرکزی با حضور در
دفتر کار مهندس سعید سرآبادانی مدیر امور آب و فاضالب شهرستان
اراک از وی به دلیل مساعدت در تفکیک و لوله گذاری انشعاب آب دانشگاه
فرهنگیان از انشعاب دانشکده اطهر و حل مشکل کم آبی در دانشگاه
فرهنگیان قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
استان مرکزی در بخشی از این تقدیر نامه آمده است :نظر به مشارکت
حضرتعالی با دانشگاه شریف فرهنگیان که مکرر مورد تأکید مقام معظم
رهبری ( مدظله العالی ) بوده است  ،این مشارکت را ارج می نهیم و به
پاس قدردانی از زحمات ارزشمند جنابعالی و مجموعه همکاران محترم
آن مدیریت این لوح تقدیر تقدیم حضور می گردد.

طی مراسمی صورت گرفت

برگزاری اولین جلسه کمیته فنی
عم رانیشهرداریباقرشهر
در سال جدید

باقرشهر-خبرنگاررسالت:
اولینجلسهکمیسیونفنی،عمرانیشهرداریباقرشهرباهدفبرنامهریزی
تکمیلواجرایپروژههایعمرانیدرسهماههاولسالبهریاستشهردار
باقرشهر برگزار شد.در این جلسه که با حضور معاونی اداری مالی  ،فنی
عمرانیوشهرسازیومدیرانواحدهایمالی،زیباسازی،ترافیکوعمران
برگزارشد؛سعیداستادفرج ضمناشارهبه شعار سال( تولید،پشتیبانیها
ومانعزداییها)وفرمایشاتمقاممعظمرهبری،براجرایآنتأکیدکردند.
ایشان در ادامه از مجموعه مدیریت شهرداری خواستند؛ با جدیت  ،تالش
و پشتکار نسبت به خدمت رسانی به شهروندان و رفاه آنان سعی و تالش
نمایند.شهردار باقرشهر در ادامه جلسه به  ۳پروژه تکمیل و ایمن سازی
جاده شهید چله دوان ،تکمیل پارکینگ طبقاتی و اصالح هندسی سه راه
خیرآباد که مطالعات آن انجام شده است اشاره کرد و دستورات الزم را
به کلیه واحدها در  ۳ماهه اول سال جدید ابالغ نمود.

فرمانده پایگاه هوانیروز کرمانشاه خبر داد:

امدادرسانیبالگردهایپایگاه
هوانیروز استان به کودک  ۲ساله

کرمانشاه-خبرنگاررسالت:
فرماندهپایگاههوانیروزکرمانشاهاظهارکرد:اورژانسهواییپایگاههوانیروز
مستقر در کرمانشاه کودک  ۲ساله ثالث باباجانی را که از ارتفاع سقوط
کردهبودطییکعملیاتامدادیدرشهرستانثالثباباجانیدرکمترین
زمان به بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه منتقل کرد.غالمرضا شایان با
اشاره به تفاهمنامه این پایگاه با وزارت بهداشت ،افزود :بالگردهای پایگاه
هوانیروز کرمانشاه وظیفه انتقال مصدومان و بیماران بدحال در مناطق
دور افتاده ،صعب العبور و… را به مراکز درمانی بر عهده دارند.فرمانده
پایگاه هوانیروز کرمانشاه گفت :اورژانس هوایی مستقر در استانهای
همدان ،لرستان ،کردستان و کرمانشاه تحت فرماندهی پایگاه هوانیروز
کرمانشاه قرار دارند و در مواقع ضروری بیماران و مصدومین را به مراکز
درمانی منتقل میکنند.

معاون جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان:

ساالنه حدود  ٣٠هزارتن گوشت مرغ
در استان تولید م یشود

زاهدان-خبرنگاررسالت:
معاونجهادکشاورزیسیستانوبلوچستاندرنشستقرارگاهساماندهی
مرغ استان اظهار داشت :در حال حاضر  ٢۴٢واحد صنعتی پرورش مرغ
گوشتی در استان سیستان و بلوچستان فعال است که ظرفیت تولید
ساالنه بیش از  ۴١هزار تن گوشت مرغ را دارند.غالمرضا سرگزی با اشاره
به اینکه ،نیاز ساالنه استان سیستان و بلوچستان به گوشت مرغ حدود
 ٩٣هزار تن است ،افزود :طی سال گذشته با جوجه ریزی  ١٧میلیون و
 ۴٠٠هزار قطعهای جوجه در واحدهای مرغداری سطح استان سیستان
و بلوچستان ،حدود  ٣٠هزار تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف
شده است.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی سیستان
و بلوچستان تصریح کرد :با توجه به میزان گوشت تولیدی در واحدهای
مرغداری٣٠،درصدنیازاستانبهگوشتمرغتأمینوهمچنان٧٠درصد
گوشت مرغ مورد نیاز استان نیز از استانهای همجوار وارد بازار سیستان
و بلوچستان میشود.وی اذعان داشت :در برنامه داریم عالوه بر تکمیل
زنجیره تولید مرغ ،با افزایش واحدهای صنعتی پرورش مرغ گوشتی
ضریب خودکفایی استان ارتقا یابد و برای رسیدن به مرز خودکفایی نیاز
به ایجاد واحدهای جدید مرغداری با زمینه پرورش ساالنه  ٣٢میلیون
جوجه ریزی داریم.
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سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی لنجان:

روزانه۵۰تا۷۰تنمرغمنجمدتوزیعمیشود

مشهد–خبرنگاررسالت:
معاون امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی
گفت :خراسان رضوی رتبه دوم کشور را در
پرداخت تسهیالت حمایتی دارد .به گزارش
خبرنگار ما،اشرفی با اشاره به فعالیت ۲۲۰
هزار واحد صنفی در این استان ادامه داد :این
واحدها بیشترین آسیب ناشی از شیوع ویروس
کرونا را متحمل شدند و اگرچه از سوی اداره کل
امور مالیاتی ،سازمان تأمین اجتماعی و سایر
بخشها ،مهلتها و بخششهایی لحاظ شد اما
اعطای تسهیالت نیز تالشی در جهت حمایت
بوده است.وی بیان کرد :در چنین شرایطی اما
همتراز صادرات استان به ارزش  ۸۱۳میلیون
تومان مثبت شد و صادرات از این استان به ۹۳
کشور جهان انجام میشود.اشرفی با اشاره به
اینکه سال گذشته سال جهش تولید نامگذاری
شده بود ،افزود :در این راستا  ۱۲۰پروژه در
راستای جهش تولید در استان شناسایی و ۱۹
هزار میلیارد تسهیالت در اختیار آنان قرار داده

شد تا شاهد آثار مطلوب آن در زمینه تحقق
منویات رهبری باشیم.وی ادامه داد :در تأمین
مالی از محل منابع بانکی نیز امسال با  ۱۰۱درصد
رشد برداشت تسهیالت نسبت به سال گذشته
وضعیت مطلوبتری را شاهد هستیم.وی با بیان
اینکهبرای ساماندهیمرزهای استان برنامه ویژه

استاندار بوشه ر:

مدلهای عملیاتی ب رای رفع موانع ت ولید در استان استفاده شود

بوشهر-خبرنگاررسالت:
استاندار بوشهر در نشست بررسی روند اجرایی
شهرک شیالت رودشور شهرستان گناوه
اظهار داشت :استان بوشهر دارای ظرفیت باالیی
در حوزه آبزیپروری است و باید از این ظرفیت
به بهترین شکل استفاده شود.عبدالکریم گراوند
شهرک شیالتی رودشور در شهرستان گناوه را
ظرفیتمهمیبرایتوسعهپرورشمیگودراستان
دانست و خاطرنشان کرد :برخی از مشکالت در
اینشهرکوجودداردکهبایدبارفعاینمشکالت
توسطدستگاههایمربوطهزمینهاجرایطرحها
فراهم شود.استاندار بوشهر خواستار تسریع در
برقرسانی به شهرک رودشور شد و بیان کرد:
برای راهاندازی حوضچههای پرورش میگو در

این شهرک نیاز است که زیرساختهای مورد
نیاز از جمله برق تأمین شود.وی خواستار ارائه
راهکارها و شیو هنامههای نوین مالی برای
پرداخت تسهیالت و رفع مشکالت مالی شهرک
شیالت رودشور شد و ادامه داد :روند پرداخت
تسهیالتبرایتکمیلطرحهایشهرکرودشور
باید تسهیل و تسریع شود.گراوند با تأکید بر
ساد هسازی در پرداخت تسهیالت بانکی به
سرمایهگذاران شهرک افزود :برق و تسهیالت
بانکی از مهمترین مسائل و چالشهای شهرک
شیالت رودشور گناوه است که باید با همکاری
و همراهی دستگاههای مربوطه حل شود.وی با
اشاره به شعار تولید ،پشتیبانیها ،مانعزداییها
بیانکرد:برخیازپروژههایتولیدی،اشتغالزایی
و اقتصادی در استان بوشهر با موانع و مشکالتی
روبهرو هستند که باید برای تسریع در تکمیل
آنها اقدامات اساسی انجام شود.استاندار بوشهر
خواستار تسریع در مانعزدایی از مشکالت
طرحهای اقتصادی و تولیدی در استان بوشهر
شد و گفت :برخی طرحهای اقتصادی و تولیدی با
رفع موانع ،میتواند تح ّولآفرین در حوزه اقتصاد
و اشتغال باشد.

داریم ،گفت :طرح ساماندهی گمرک دوغارون
در قالب سه برنامه کوتاه ،میان و بلند مدت
طراحی شده است که به زودی اجرایی میشود.
اشرفی با اشاره به اوضاع اقتصادی استان و وجود
مشکالتی در حوزه توزیع مرغ و روغن گفت :به
دستور استاندار خراسان رضوی کارگروه تنظیم

بازار به صورت روز درمیان و با هدف بررسی دقیق
وضعیت و اوضاع اقتصادی برگزار میشود.وی
مهمترین علت کمبود مرغ در بازار خراسان
رضوی را مشکالت ملی دانست و افزود :تالش
شده با توزیع کاالهای تنظیم بازار و اخذ سهمیه
باالترازمیزانتعیینشدهباریازدوشمشکالت
مردمکاستهشود.معاونهماهنگیاموراقتصادی
استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه با توجه
به جوجهریزی بیش از  ۹میلیون قطعه در بهمن
ماه سال گذشته باید نیاز بازار استان به گوشت
مرغ تأمین شود ،خاطرنشان کرد :با همکاری
دستگاههای متولی و نیز دستگاههای امنیتی،
این بحث در حال بررسی است و موضوع خروج
مرغ کشتار روز از کشتارگاهها پیگیری میشود.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،
معدنوتجارتخراسانرضوینیزدرایننشست
گفت :با هدف تنظیم بازار توزیع سهمیه  ۸۰۰تن
مرغ منجمد با افزایش  ۵۰۰تن دیگر هماکنون
در بازار استان در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان بیان کرد:

کاهش  27درصدی بارشها در استان
گرگان–خبرنگاررسالت:
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان
اینکه از اول مهر  99تا  30اسفند مقدار بارش
تجمعیدراستان220میلیمتربودهاست،گفت:
اینآمارنسبتبهدورهبلندمدتکه303میلیمتر
است کاهش  27درصدی را نشان می دهد.
به گزارش خبر نگار ما ،مهندس سید محسن
حسینی اظهار کرد :کاهش بارش ها در حوضه
گرگانرود  ۳۱درصد  ،اترک سفلی  ۱۴درصد ،
قره سو  ۳۱درصد  ،نکارود علیا  ۲۴درصد وخلیج
گرگان۲۶درصدکاهشنسبتبهبلندمدتراطی
این مدتنشان می دهد.وی افزود :متوسط دمای
اندازهگیریشدهدرایستگاههایدشت۱۲،درجه
سانتیگراد که نسبت به آمار بلندمدت که ۲/۱۲
درجهسانتیگراداست۲/۰،درجهکاهشرانشان
می دهد و متوسط ایستگاههای ارتفاعات۶/۸ ،
درجه سانتیگراد که نسبت به آمار بلند مدت که
 ۴/۸درجه سانتیگراد است  ۲/۰ ،درجه افزایش
را نشان می دهد.مهندس حسینی همچنین
بیانکرد:رواناباندازهگیریشدهدرایستگاههای
شاخص رودخانه های اصلی استان ،بین ۸۴
درصد کاهش تا  ۲۲درصد کاهش را نسبت به

آمار دوره بلند مدت نشان می دهد.مدیر عامل
شرکت افزود :ذخیره آبخوانهای استان حدود
 ۱۳۰میلیونمترمکعب(حدود8درصد)کاهش
را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می دهد.
شامل  :آبخوانهای کم عمق حدود  ۸۶میلیون
مترمکعب کاهش وآبخوان های عمیق حدود
 ۴۴میلیون متر مکعب کاهش را نشان می دهد.
مهندس حسینی تصریح کرد :با توجه به کاهش
بارش ها در سال آبی جاری ودر نتیجه کاهش
آب سطحی و زیرزمینی ،به طور قطع مدیریت
مصرف در بخش های مختلف به ویژه کشاورزی
و شرب میتواند به ما در عبور از بحران آبی سال
جاری یاری دهد كه به طور قطع این كار نیازمند
همكاری همه مردم است.

مدیرکل تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی:

استفاده از محتوای هنری و جذاب ،وظیفه ما در فضای مجازی است

تبریز-خبرنگاررسالت:
مدیرکل تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی در
جمع اعضای کمیته فضای مجازی و رسانه اداره
کل تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی با اشاره
به مطالبات مقام معظم رهبری درباره فضای
مجازی گفت :مدیریت صحیح و تولید محتوای
فضای مجازی ،حضور جریان ساز و تأثیر گذار در
فضای مجازی ،تبلیغ مفاهیم و معارف اسالمی
در فضای مجازی و رصد و مقابله هوشمندانه با
تهاجمات فکری و فرهنگی در فضای مجازی

از جمله مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری
درباره فضای مجازی است.حجت االسالم حسن
شعبانیادامهداد:دراینخصوصسازمانتبلیغات
اسالمیتمامتالشخودرابهکارگرفتهتامطالبات
ومنویاتمقاممعظمرهبریدربارهفضایمجازی
جامهعملبپوشدومحققشود.شعبانیباتأکیدبر
اینکه برنامههای مختلف و هماهنگی برای فضای
مجازی داریم ،افزود :اهمیت فضای مجازی بر
کسی پوشیده نیست و برای همین منظور باید
از سهولتهای ایجاد شده در فضای مجازی و

شركت نفت و گاز مسجدسليمان

عمليات خاكبرداري از محل رانش كوه
جاده مسجد سليمان ايذه با جديت ادامه دارد

مسجدسلیمان-خبرنگاررسالت:
عمليات خاكبرداري از محل رانش كوه
جاده مسجدسليمان  -جريك  -ايذه با
استقرار ماشين آالت بيشتري از سوي
شركت نفت و گاز مسجدسليمان
با جديت هر چه تما متر در حال
اجراست .به گزارش شركت نفت
و گاز مسجدسليمان با درخواست
فرمانداري و ستاد مديريت بحران اين شهرستان و
در راستاي عمل به مسئوليت هاي اجتماعي اين
شركت  ،هم اكنون تعداد  5دستگاه ماشين آالت
راهسازي اداره ترابري اين شركت شامل  2دستگاه
بلدوزر و  3دستگاه بيل مكانيكي اين شركت

در محل حادثه مستقر مي باشند
و عمليات خاكبرداري بهصورت
روزانه و با جديت هر چه تمامتردر
حال اجراست .همچنين يك دستگاه
وانت پيكاب و يك دستگاه كاميون
بنر يوني ماگ بهمنظور پشتيباني
از نفرات و خودرو هاي مستقر در
منطقهدرمحلحضوردارند.براساس
اين گزارش تاكنون با انجام حدود  980دستگاه
ساعت كار انجام شده  ،با توجه به حجم رانش كوه
پيش بيني مي شود انجام اين عمليات تا يك ماه
آينده نيز ادامه داشته باشد و جاده مربوطه در
اواخر فروردين ماه مجددا بازگشايي شود .

پتانسیلهای آن در جهت تبلیغ مفاهیم و معارف
اسالمی استفاده کنیم.مدیرکل تبلیغات اسالمی
آذربایجان شرقی با بیان اینکه تولید محتوای
جذاب و هنری در عرصههای رسانهای و فضای
مجازی از مهمترین برنامههای ما است ،گفت:
اگر از فضای مجازی غافل شویم ،عرصه را برای
دشمنان اسالم باز میکنیم و برای همین باید
همزمان با رصد و مقابله هوشمندانه با تهاجمات
فکری و فرهنگی محتوای هنرمندانه و اسالمی
برای مخاطب تولید و پخش کنیم.شعبانی سپس

با بیان اینکه کارها و برنامهها در فضای مجازی
نبایدجزیرهایانجامشود،افزود:تبلیغاتگسترده
ضد دینی در فضای مجازی ،حاکی از آن است
که رسانههای غربی ،گسترش بیداری اسالمی
و گرایش به اسالم را تاب نمیآورند و معاندین
انقالب تالش دارند تا از بستر شبکههای اجتماعی
برای ایجاد شکاف بین مردم و نظام جمهوری
اسالمی ایران و ایجاد یأس در جامعه استفاده
کرده و با تبلیغات نادرست چهره اسالم و ایران
را در جهان ،تیره و تار نشان دهند.

رئیس دادگستری دامغان:

اجازه تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان
به هیچ دستگاهی داده نم یشود

دامغان-خبرنگاررسالت:
رئیس دادگستری دامغان گفت:
تمامسعیوتالشمسئوالندستگاه
قضائیحمایتازواحدهایتولیدی،
رونق اشتغال و بهبود وضعیت
اقتصادی شهرستان دامغان است
که در این راستا دستگاه قضائی
اجازه تعطیلی واحدهای تولیدی
و صنعتی در این شهرستان را به هیچ دستگاه
اعم از بانک ها ،مالیات و بیمه نخواهد داد.تقی
خاکی افزود :در سفر اخیر رئیس محترمقوه
قضائیه به استان سمنان ،بر ایجاد کارگروه
در راستای سند تحول بر عهده قوه قضائیه

تأکید شد که اوال مشکالت قضائی و
حقوقی با بررسی و رایزنی ها پیگیری
شود و دوما از وقوع جرم و برخورد
قهریبابعضیجرائمخشنپیشگیری
بهعملآید.رئیسدادگستریدامغان
بابیاناینکهاخیراپروندهیککارخانه
در دیباج از توابع دامغان که در رهن
و اختیار بانک بود بررسی و حل و
فصل گردید ،تصریح کرد :در جلسات مکرر با
سایر دستگاههای دولتی از واحدهای تولیدی
تحت تملک بانک ها حمایت شده تا شاهد رونق
تولید و اشتغال بیشتر در شهرستان دامغان
باشیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل:

احداث شبکههای آبیاری در استان سرعت م یگیرد

اردبیل–خبرنگاررسالت:
مدیرعاملشرکتآبمنطقهایاردبیلضمناشارهبهتأمینمالی
احداث فاز اول شبکه آبیاری و زهکشی سد سبالن مشگینشهر
توسط بانک توسعه تعاون اظهار کرد :این بانک  ۶۰۰میلیارد
ریال برای احداث فاز اول شبکه آبیاری و زهکشی سبالن
اختصاص داده و اکنون این شبکه در حال احداث و تکمیل است
.عباس جنگی مرنی درباره تأمین مالی شبکه آبیاری سد گیوی
بیان کرد :اولین تجربه ملی و کشوری برای احداث شبکه آبیاری
از فاینانس داخلی در شبکه آبیاری و زهکشی گیوی با مبلغ
۲هزار و  ۱۳۰میلیارد ریال در استان اردبیل در سال گذشته
ایجاد شده است.مدیرعامل شرکت آب منطقهای اردبیل با
بیان اینکه دولت تدبیر و امید بیش از  ۱۵هزار میلیارد ریال

برای اجرای پروژه پایاب سد خداآفرین سرمایهگذاری کرده
است ،افزود :تسریع در روند عملیات اجرایی پروژه پایاب سد
خداآفرین نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر است که تالش
میشود اعتبار الزم تأمین شود.وی اظهار کرد :در دولت تدبیر
و امید توجه ویژهای به این پروژه بزرگ شده و با بهرهبرداری
آن عالوه بر اشتغال فراوان در بخش کشاورزی ساالنه یک
میلیون تن تولید محصوالت کشاورزی استان افزایش خواهد
یافت.جنگی مرنی با اشاره به اینکه پایاب این سد  ۳۶هزار و
 ۷۰۰هکتار از اراضی دیم دشت مغان را در استان اردبیل آبی
خواهد کرد ،گفت :پروژه بزرگ پایاب سد خداآفرین در چهار
ناحیه عمرانی یک  3 ، ۲ ،و  4عملیاتی شده که در ناحیه عمرانی
یک در دشت فتحعلی مساحت دارای تخصیص به هکتار هزار

مدیرعامل شرکت داروسازی شیراز سرم خبر داد:

گام بلند آستان قدس ب رای خودکفایی کشور در تأمین یک داروی وارداتی

تهران-خبرنگاررسالت:
مدیرعامل شرکت داروسازی شیراز سرم گفت:امسال قرار است به همت شرکت داروسازی شیراز سرم ،از شرکت های زیرمجموعه بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی،
کشور در زمینه تأمین داروی انفوزیون وریدی لینزولید به خودکفایی برسد و با تولید کیسه  300میلی لیتری لینزولید حاوی  600میلی گرم دارو ،برای نخستین بار در کشور،
وابستگی به واردات آن قطع شود.محمد حسن موقعی افزود :لینزولید( )Linezolidاز جمله آنتی بیوتیک های مورد استفاده برای درمان عفونت های مقاوم و پیچیده است.
این دارو از جمله داروهای وارداتی کشور است که طی سال های اخیر ،به دلیل تحریم های ظالمانه دشمنان ،گاهی با کمبود و یا افزایش قیمت در بازار مواجه شده و مشکالتی
را برای بیماران ایجاد کرده است.وی با اشاره به تالش های صورت گرفته برای رفع نیاز به واردات این دارو ادامه داد :به همت محققان داخلی در شرکت داروسازی شیراز سرم،
برای اولین بار در کشور این محصول در کیسه تزریقی تولید می شود که می تواند مشکالت موجود در خصوص تأمین و قیمت باالی آن را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.موقعی
بیان کرد :اجرای فرموالسیون این دارو توسط متخصصان شرکت داروسازی شیراز سرم همراه با انتقال تکنولوژی در حال انجام است.وی همچنین با اشاره به نقش این دارو
در کنترل عفونت های مقاوم و کاهش میزان مرگ و میر ناشی از آن گفت :لینزولید به عنوان آنتی بیوتیک با طیف اثر گسترده و مؤثر بر سوش های مقاوم باکتریایی ،در درمان
عفونت های پیچیده به خصوص عفونت های تنفسی مورد استفاده قرار می گیرد .همچنین این آنتی بیوتیک در درمان عفونت های باکتریایی که همزمان با کرونا در بیماران
کرونایی بروز می کند کارایی دارد.موقعی از برنامه ریزی این شرکت برای صادرات محصول به کشورهای همسایه نیز خبر داد و گفت :با تولید فرم انفوزیون وریدی این دارو
نه تنها نیاز کشور به واردات این محصول رفع می شود ،بلکه می توان چشم اندازی روشن را برای صادرات این دارو به کشورهای اطراف متصور شد.

و  ۱۰۰هکتار میباشد و تمامی این سطح توسط دستگاههای
سنترپیوت به سیستمهای نوین آبیاری تحت فشار مجهز شدند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل همچنین با اشاره به
احداث سد مخزنی سقزچی در شهرستان نمین گفت :این سد
در بخش ویلکیج شهرستان نمین یکی از معدود سدهای در
حال سرریز شمالغرب کشور است و جاذبه های ویژه منطقه
ویلکیج و موقعیت استثنایی سد مخزنی سقزچی و ظرفیت های
گردشگری این سد باعث شده ،توسعه گردشگری در آن ،از
اولویتهای اصلی شرکت آب منطقه ای اردبیل باشد.وی با
اشاره به اینکه این سد یکی از نزدیکترین سدها به مرکز
استان است ،اظهار کرد :جاذبه های سقزچی موجب توسعه
منطقه خواهد بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان:

ف راخوان جشنواره تئاتر مونولوگ
خلیج فارس منتشر شد

بندرعباس-خبرنگاررسالت:
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان گفت  :جشنواره تئاتر مونولوگ با همکاری
انجمننمایشاستاندرهفتههرمزگانبرگزارمیشود.رضاکمالیزرکانیبهموضوعات
جشنواره اشاره کرد و افزود  :عالقه مندان می توانند آثار خود را نهایتا تا  20فروردین در
موضوعات خلیج فارس و نقش محور آن بر اقتصاد  ،زندگی روزمره مردم و محیط زیست
به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان واحد هنری
ارسال نمایند.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان اشاره کرد  :به سه نفر اول
جشنواره مونولوگ عالوه بر تندیس و لوح تقدیر به ترتیب  10 ،30 ،50میلیون ریال
جایزه نقدی اهدا می شود.گفتنی است  :آثار ارسالی نهایتا باید  30دقیقه باشد و هر
شرکت کننده می تواند دو اثر به دبیرخانه ارسال نماید.

ایجاد بستر مناسب ب رای شناخت
استعدادها و عالیق دانشآموزان
از اهداف کلی نظام آموزشی است

فوالدشهر-خبرنگاررسالت:
سرپرستدانشگاهآزاداسالمیلنجانباتأکیدبرفراهمآوردنزیرساختهای
اصولیبرایبهفعلیترساندنوشکوفاکردناستعدادهایدانشآموزان
با برنامههای سنجیده اظهار کرد :مهمترین خدمتی که نظام آموزش و
پرورش و آموزش عالی میتوانند برای رشد دانش آموزان انجام دهند
آن است که او را در راستای استعدادهایش به سوی مناسبترین
زمینه هدایت کند .به گزارش خبرنگار ما ،داودی در جلسه مشترک
با پژوهشسرای آموزش و پرورش زرینشهربا تأکید بر استعدادیابی
دانش آموزان گفت :از آنجاییکه دانشگاه و آموزش و پرورش در راستای
یک هدف گام بر میدارند ،خدمترسانی و فراهم ساختن بستر مساعد
در شناخت بهتر استعدادها و عالیق دانشآموزان و همچنین ایجاد
بستر مناسب برای هدایت این نسل به مسیرهای تحصیلی مناسب از
اهداف کلی نظام آموزشی کشور است.سید مسعود داودی با بیان اینکه
استعدادسنجی،پیشنیازهدایتتحصیلیاستتأکیدکرد:هدفاصلی
در هدایت تحصیلی ،فراهم کردن بستر مناسب برای دانشآموزان است
تا بتوانند عالیق ،استعدادها ،توانمندیها و به طور کلی نقاط قوت و
ضعف خود را بشناسند و با تصوری روشن از ویژگیهای شخصیتی،
رشته تحصیلی خود را انتخاب کنند.داودی با تشریح فعالیت باشگاه
پژوهشگران جوان گفت :باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه
آزاد اسالمی لنجان ،با هدف شناسايي ،جذب ،پرورش ،حمايت ،هدايت
و اعتالي سطح علمي دانش آموزان و دانشجويان و جوانان با استعداد
کشور ،در رنج سنی  15تا  30سال و نوجوانان زير  15سال که داراي
استعداد درخشان با ويژگي برجسته باشند در قالب گروههاي علمي
و پژوهشي ،تشکيل شده که امید است با اتکا به خودباوری و اعتماد
به نفس دانشآموز و دانشجوی ایرانی شاهد پیشرفت علمی و تو سعه
اقتصادی برای میهن اسالمیمان باشیم.وی با تأکید بر شعار «عالقه ات
را بشناس ،آینده ات را بساز» ،خاطر نشان کرد :دانشگاه آزاد اسالمی
لنجان با محور قرار دادن شعار «عالقه ات را بشناس ،آیندهات را بساز»
با هدف اشتغال و مهارتآموزی فارغالتحصیالن ،طرحی را با عنوان
طرح پویش اجرایی نمود تا دانشجو در کنار کسب علم ،ارتباط با صنعت
را نیز تجربه کند و افراد عالقهمند بتوانند در قالب این طرح ،همزمان با
تحصیل تعدادی از واحدهای کارآموزی خود را به صورت جدی و تعریف
شده بگذرانند.مجید اصالنی با تشریح مرکز رشد دانشگاه اظهار کرد:
مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی لنجان با هدف حمایت مادی ،خدماتی
و معنوی از ایده ها ،فناوری ها و شرکت های صاحب ایده بدون هیچگونه
محدودیت سنی و تحصیالت ،تأسیس گردیده است .وی تصریح کرد:
مرکز رشد دانشگاه سازمانی است که جریان دانش و فناوری را در بین
دانشگاهها،شرکتهایخصوصی،مؤسساتتحقیقوتوسعه،مخترعین
و مبتکرین به حرکت میاندازد .از این رو رسالت اصلی مرکز رشد
دانشگاه آزاد اسالمی لنجان ،با حمایت از ایدههای نوین و علمی ،از ابتدا
تا تبدیل شدن آنها به محصوالت یا خدمات فناورانه قابل تجاری سازی
و عرضه به بازار در کنار دانش آموزان و دانشجویان است.رئیس مرکز
رشد دانشگاه آزاد اسالمی لنجان با اشاره به فعالیت های مركز رشد
دانشگاه اظهار کرد :دانشگاه آزاد اسالمی لنجان با امکانات عالی و فضاي
اداري،فنيوآزمايشگاهي،خدماتحمايتيخودراباحداقلهزينهبراي
شركتهاي نوپا فراهم نموده و همچنين شبكه سازي و برخي خدمات
جانبيرادرراستایپرورشوتوسعهاینواحدهابرايآنهاتأمينمينمايد.
وی با اشاره به شعار «از ایده تا پدیده» تصریح کرد :تالش ما پراکندن بذر
ن به یک کسبوکار موفق و
نوآفرینی در دانشگاه و پرورش آنها تا رساند 
درآمدزااست.لذامرکزرشددانشگاهآزاداسالمیلنجانسعیداردباارائ ه
خدمات و حمایتهای متنوع و گسترده ،راه را برای توسع ه کارآفرینی
بهعنوان تنها راه پایدار برونرفت از بحرانهای اقتصادی فراهم آورد.در
ادامهبرنامهفیروزهصفری،مدیرپژوهشسرایابوریحانزرینشهراظهار
کرد:پژوهشسرایدانشآموزیابوریحانزرینشهرباسابقهایدرخشان
وممتازدرسطحکشوروباکارنامهایقابلقبول،دارایامکاناتمناسبو
دپارتمانهایتخصصیمختلفدرراستایاعتالیعلمودانشفرزندان
این مرز و بوم فعالیت میکند.وی تصریح کرد :برای آشنا شدن با توسعه
جوامع ،نیازی نیست سراغ فناوریها و پیشرفت تکنولوژی آن کشور
برویم؛ بلکه برای ارزیابی توسعه و پیش بینی آینده یک کشور باید به
پیشدبستانیهاودبستانهایآنهارفتوطریقهآموزشبهکودکانشان
رادید.مدیرپژوهشسرایدانشآموزیابوریحانزرینشهربابیاناینکه
پژوهش جامعه را به سمت تحرک علمی سوق میدهد ،تصریح کرد:
پژوهش یکی از مهمترین مؤلفههای توسعه و پیشرفت در کشور است؛
لذا برنامههای پژوهشی باید در سنین پایین جامعه مورد توجه باشد تا
کودک با چگونه فکر کردن و یافتن راه حل برای پاسخ مسئله آشنایی
پیدا کنند.وی با بیان اینکه پژوهش محوری در نظام آموزش و پرورش
موجب میشود تا دانش آموزان مهارتهای تفکر همچون تبیین و حل
مسائل را بیاموزند ،اظهار کرد :الزم است آموزش و پرورش ،به فضای
پرسشگری و جستجوگری در مدارس توجه کند تا پژوهش محوری
دربین دانشآموزان و حتی معلمان نهادینه شود.صفری با تأکید بر
اینکه پژوهشسراها میتوانند دانش آموزان را خالق و ریسکپذیر
تربیت کنند ،تصریح کرد :اگر بخواهیم توسعه پایدار داشته باشیم باید
ازآموزشوپرورششروعکنیمومهمترینبخشآموزشپرورشتربیت
کودکان و نوجوانان خالق و ریسک پذیر در پژوهشسراهاست .که این
نهاد بزرگ آموزشی کشور متأسفانه در اینخصوص عملکرد ضعیفی
داشته است.بهرام اسماعیلی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش
و پرورش تصریح کرد :آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین،
نسبت به امر تربیت بدنی و ورزش و ایجاد بسترهای مناسب
در استعدادیابی تأکید دارد.مدیر آموزش و پرورش زرین شهر
اظهار کرد :دانشگاه آزاد اسالمی لنجان با مدیریت جدید و بسیار
مستعد ،خدمات ماندگاری را ارائه نموده و ریاست این دانشگاه
با عملکرد بسیار مطلوب ،دانشگاه آزاد را باعث افتخار و مباهات
شهرستان کرده است.در این جلسه همچنین از دانش آموزان
خالق و نوآور تقدیر شد.

مدیر عامل شرکت گاز اصفهان خبر داد:

نصب بیش از 12هزار انشعاب گاز طبیعی در استان

اصفهان-خبرنگاررسالت:
مدیر عامل شرکت گاز اصفهان با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون12هزار انشعاب گاز طبیعی در سطح استان
نصب شده ،افزود :از این تعداد بیش از 10هزار انشعاب گاز در سطح شهرها وبیش از 2هزار انشعاب در سطح روستاهای
استان نصب و به بهره برداری رسیده است.سید مصطفی علوی تصریح کرد :با احتساب این میزان تعداد انشعابات نصب شده
در سطح استان به بیش از یک میلیون و  112هزار انشعاب رسیده است.مهندس علوی ،با بیان اینکه گازرسانی به تمامی
شهرها در سال جاری محقق شد ،اتمام فعالیتهای گازرسانی در روستاها را در آینده نزدیک نوید داد و گفت :با سبز
شدن استان اصفهان از نظر گازرسانی ،بخش قابل مالحظه ای از مراجعات به منظور نصب انشعابات طی سال جاری
کاهش یافت.علوی ،اظهارکرد :از این تعداد انشعاب گاز طبیعی طی سال جاری ،بیش از 5هزار و  358انشعاب از جنس
پلی اتیلن و  6هزار و  136انشعاب نیز از نوع فوالدی در سطح شهر ها و روستاهای استان نصب شده است.مدیر عامل
شرکت گاز استان اصفهان ،با بیان اینکه بیش از 50درصد انشعاب های نصب شده مربوط به روستاهای سطح استان
بوده است ،خاطرنشان کرد :شهرهای انارک و روستاهای چوپانان و چاه ملک نیز به ترتیب دارای بیشترین تعداد انشعاب
نصب شده طی سال جاری هستند.

