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یــم  مر - ن صفها ا
مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-  نشست 
هم اندیشــی بیســتمین نمایشگاه 
بین المللــی تجهیزات و تأسیســات 
سرمایشی و گرمایشی اصفهان در حالی 
برگزار شد که قرار است این نمایشگاه در 
روزهای یازدهم تا پانزدهم بهمن ماه و با 

حضور حداقل ۱۱۰ برند و شرکت معتبر 
از سراسر کشور برپا شود.

نمایشــگاه تجهیزات و تأسیسات 
سرمایشی و گرمایشی اصفهان یکی از 
باکیفیت ترین نمایشگاه های این استان 
در حوزه زیرساختی به شمار می رود که 
به صورت ساالنه، برندهای معتبری از 

سراسر کشــور را در کنار یکدیگر جمع 
می کند.

مدیرعامــل و عضو هیئــت مدیره 
نمایشگاه بین المللی اصفهان در نشست 
هم اندیشی برپایی این نمایشگاه گفت: 
نمایشــگاه بین المللی اصفهان در این 
دوره از نمایشــگاه تالش می کند برای 

شرکت های حاضر شرایطی فراهم آورد 
که به بازارهای جدید دست پیدا کنند و با 
فراغ بال بیشتری به توسعه بازار بپردازند.

علیرضا مرتضوی بــا تأکید بر اینکه 
تالش برای حضور شرکت های معتبر از 
اصلی ترین اولویت های برپایی نمایشگاه 
اســت، افزود: کیفیت یک نمایشگاه با 

مساحت آن نمایشگاه سنجیده نمی شود، 
بلکه اصل، بر حضور برندهای مطرح و با 
کیفیت است. در این راستا، تاکید داریم 
که حضور شــرکت های دانش بنیان بر 

کیفیت نمایشگاه ها می افزاید.
وی با بیان اینکه حضور هیئت های 
تجــاری از داخــل و خارج کشــور در 
نمایشگاه موضوع بسیار مهمی است، 
ادامه داد: بازرگانان همواره شرایط رونق 
و توسعه کسب وکار را فراهم می کنند، 
بنابراین حضور آنها در نمایشــگاه، یک 
موضوع بسیار مهم محسوب می شود؛ 
همچنین از تمامی سفیران کشورهای 
مختلف حاضر در جمهوری اســالمی 
ایران دعوت کرده ایم از این نمایشــگاه 
بازدید کنند. این موضوع به توسعه بازار 
شرکت های حاضر در کشورهای مختلف 

کمک می کند.
مدیرعامل شرکت تعاونی کارکنان 
نمایشــگاه بین المللــی اصفهان که 
برگزاری بیستمین نمایشگاه تجهیزات 
و تأسیسات سرمایشــی و گرمایشی 
را بر عهــده دارد نیز در این نشســت، 
گفت: در این نمایشگاه ۱۱۰ شرکت از 
اســتان های اصفهان، تهران، خراسان 
رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، البرز، 
همدان و چهارمحال و بختیاری حضور 

خواهند داشت.

احمد سعادت ادامه داد: این نمایشگاه 
در ۱۶ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی 
برپا می شــود و ۷۴ درصد شرکت های 
حاضر در آن تولیدکننــده و ۲۴ درصد 
نیز شرکت بازرگانی هستند؛ همچنین 
۲۵ درصد فضای بیستمین نمایشگاه 
تجهیزات و تأسیســات سرمایشــی و 
گرمایشی به شرکت هایی واگذار شده 
که در دو دوره گذشته نمایشگاه حضور 

نداشته اند.

با حضور ۱۱۰ برند معتبر در اصفهان؛

نمایشگاهتأسیساتسرمایشیوگرمایشیبرگزارمیشود
مدیرعامل و عضو هیئت 

مدیره نمایشگاه بین المللی 
اصفهان در نشست 

هم اندیشی برپایی این 
نمایشگاه گفت: نمایشگاه 
بین المللی اصفهان در این 

دوره از نمایشگاه تالش 
می کند برای شرکت های 

حاضر شرایطی فراهم 
آورد که به بازارهای جدید 

دست پیدا کنند و با فراغ 
بال بیشتری به توسعه بازار 

بپردازند.

کرمانشاه -کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی -سرپرســت معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان کرمانشاه گفت: دامداران روستایی و عشایری استان صاحب دامدار کارت تا سقف ۵۰ میلیون تومان می شوند. 
نادر پرور با اشــاره به برنامه ریزی دولت برای حمایت از دامداران، گفت: با توجه به نیاز مبرم دامداران روستایی و 
عشایری استان به نقدینگی جهت تامین نهاده های دامی، دامدار کارت در اختیار دامداران استان قرار خواهد گرفت. 
وی با بیان اینکه کار ثبت نام از دامداران متقاضی برای دریافت دامدار کارت در مراکز جهاد کشاورزی شهرستان ها 
شروع شده، گفت: تاکنون هشت شهرستان استان مدارک دامداران متقاضی را برای دریافت دامدار کارت به شعب 

بانک کشاورزی در استان ارسال کرده اند.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: الزمه دریافت دامدار کارت 
پالک کوبی و بیمه شدن دام ها در مراکز جهاد کشــاورزی بوده که پس از انجام این مراحل متقاضیان برای دریافت 
دامدار کارت به بانک کشاورزی معرفی می شوند تا ظرف یک هفته کارهای مرتبط با دریافت دامدار کارت عملیاتی 
شود. وی ادامه داد: دامداران پس از دریافت دامدار کارت می توانند به ازای هر راس دام سبک مبلغ 3۰۰ هزار تومان 
و به ازای هر راس دام سنگین مبلغ ۷۰۰ هزار تومان و تا سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند. پرور ادامه 
داد: تسهیالت دامدار کارت سه ساله بوده و با سود یازده درصد به دامداران پرداخت می شود. پروراضافه کرد: دامداران 
می توانند از دامدار کارت صرفا برای خرید نهاده های مورد نیاز بخش دامداری اســتفاده کنند. وی سهمیه استان 
کرمانشاه برای دریافت »دامدار کارت« را در مرحله اول ۲۵ میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: گرچه این عدد با توجه به 
آمار باالی دام های موجود در استان عدد زیادی نیست، اما از وزارتخانه قول گرفته ایم در صورت تخصیص کامل این 
حجم از تسهیالت به دامداران، افزایش سهمیه داشته باشیم. وی با بیان اینکه دامداران استان کرمانشاه سه میلیون 
راس دام سبک و ۲۵۰ هزار راس دام سنگین دارند، گفت: ساالنه بالغ بر ۴۵ هزار تن گوشت قرمز و ۴۰۰ هزار تن شیر 

در استان کرمانشاه تولید می شود.

خرم آباد -خبرنگارتوسعه ایرانی-ایثار و شهادت به عنوان یک فرهنگ متعالی از جمله  عالی ترین مفاهیم الهی 
است که تنها انسان های متعهد به این مقام می رسند، در تمام جوامع بشری، ارزش هایی وجود دارد که بنیان اصلی 
فرهنگ آن جامعه را تشکیل می دهند و از اهـمیت و جایگاه  فراوانی برخوردار هستند و خوشبختانه ایران بیش از 
هر جای دیگری  افتخار داشتن ارزش هایی همچون ایثار و شهادت که در کمتر جایی دیده می شود را دارد به گونه ای 
که هیچ نقطه  ای از ایران اسالمی نیست که عـطر و نور شهادت و همچنین  خاطره حماسه  های شهدا وجود نداشته 

باشد چرا که انقالب اسالمی حیات، شکوه، پایداری و بالندگی خود را از این فداکاری ها و گذشت ها دارد.
امروز همه ما موظف هستیم به سهم خود جهت ترویج  فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یک فرهنگ عاشورایی 
تالش کنیم اما با پایان یافتن جنگ، متاسفانه این روزها بسیاری سازمان ها وظیفه خود را در این زمینه تمام شده 
دانستند و سرگرم کارهای روزمره شدند و تنها  تعداد انگشت شـماری از نهادها و سازمان ها خـود را در این زمینه 

مسئول می دانند.
با توجه به اهمیت  ســاماندهی و رفع مشــکالت گلزار شهدا  استان لرستان شامگاه شــنبه جلسه ساماندهی 

گلزارهای شهدا استان لرستان در معاونت عمرانی استان برگزار شد.
احمد رضا دالوند  معاون عمرانی استاندار لرستان در حاشیه جلســه ساماندهی گلزارهای  شهدا استان اظهار 
داشت: با توجه به بازدید استاندار استان از گلزار شهدای شهر خرم آباد جلســه ای با حضور دستگاه های اجرایی 

مربوطه برگزار شد.
وی افزود: در جلسه مذکور تصمیم گرفته شد جلساتی به صورت مستمر در راستای رفع مشکالت ساماندهی  
گلزار های شهدای سراسر استان برطرف شــود همچنین با توجه به بازدید استاندار از گلزار شهدای مرکز استان 
بنا شد یک طرح جامع جهت ساماندهی گلزار شــهدای خرم آباد تهیه و براساس این طرح مسائل و مشکالت آن 

برطرف شود. 

طرحجامعساماندهیگلزارشهدایخرمآبادتهیهمیشوددامدارانکرمانشاهیصاحب»دامدارکارت«میشوند

شیراز-توانایی،خبرنگارتوسعه ایرانی-سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه بهترین نوع 
واکسن در دسترس ترین آن است به برخی کمبودها در 
زمینه واکسن آسترازنکا اشاره کرد و افزود: تامین این نوع 
واکسن در هفته پیش رو انجام می گیرد و کمبودهای آن 

رفع خواهد شد. 
 سید وحید حســینی در گفت و گو با خبرنگاران با 
اشاره به اینکه اولویت دریافت این واکسن برای افرادی 
است که ُدز سوم را دریافت می کنند ادامه داد : افرادی که 
نیاز به استفاده از گذرنامه دارند یا سفر خارجی در پیش 
دارند یا امکان استفاده از سایر واکسن ها برای آنان میسر 

نیســت و در معرض خطر قرار دارند از این نوع واکسن که 
اهدایی ژاپن است استفاده خواهند کرد.

او با بیان اینکه مجموعه سالمت کشور طی حدود دو سال 
گذشته با بحرانی دشوار مواجه بوده است، برآیند کلی این 
تالش ها برای مقابله با کرونا را مثبت دانست و افزود: بر اساس 
آمارهای کشوری، فارس در بسیاری از شاخص ها از شرایط 
مناسبی برخوردار بوده که این موضوع حاصل تالش جمعی 
است و اصحاب رسانه نیز با تالش خود در تنویر افکار عمومی 
و افزایش آگاهی جامعه نسبت به این بیماری، سهیم هستند.
حسینی دســتاورد مهم این آگاهی بخشــی را جلب 
مشارکت مردم استان در رعایت اصول بهداشتی و همکاری 
با حوزه سالمت عنوان کرد و گفت: همه ما نیازمند اطالعات 
و آگاهی هستیم و اصحاب رسانه در حدود دو سال گذشته، 

رسالت حرفه ای خود را به طور دقیق و با تکیه بر علم، به بهترین 
نحو انجام دادند و همراه مردم و مجموعه سالمت بودند.

او گفت: یکی از تفاوت های فارس با ســایر اســتان ها، 
مدیریت صحیح تخت های بیمارستانی بود که تالش شد 
همه بیمارستان ها درگیر کرونا نباشند و با اختصاص چند 
بیمارســتان به بیماران کرونا، چرخــه ارائه دیگر خدمات 
درمانی در سایر بیمارستان ها به مردم و بیماران متوقف نشود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی شیراز در ادامه به 
آمارهای موجود در این زمینه پرداخت که در ۹ ماه گذشته، 
به بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار بیمار غیر کرونا در مراکز 
درمانی و بیمارستان های استان ارائه خدمت شده و نشان می 
دهد روند ارائه سایر خدمات درمانی در بیمارستان های غیر 

کرونا، همچون گذشته تداوم داشته است.

گرگان-اعظم دستجردی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر 
کل راه و شهرسازی استان گلستان از ثبت نام بیش از  ۴۲ 
هزار متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن در گلستان خبرداد  
مهندس محبوبی مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان 
درباره آخرین آمار ثبت نام متقاضیان در طرح نهضت ملی 
مسکن در استان گفت: تاکنون ۴۲۲۰۹ متقاضی در استان 
گلستان تا پایان مهلت ثبت نام مرحله اول  در سامانه نهضت 
ملی مسکن ثبت نام کردند .وی در خصوص جزییات آمار ثبت 
نام کنندگان توضیح داد: تا پایان مهلت ثبت نام مرحله اول 
در شهر گرگان ۱۶۴۴۱، در شهر مینودشت ۴۶۵۴ ، در شهر 
آق قال ۲8۷۱ ، در شهر آزادشهر ۲3۹8 نفردر سامانه نهضت 

ملی نام نویسی کرده اند.
وی با اشــاره به این که نتایج اولیه استعالمات از سوی 
وزارت راه و شهرسازی اعالم می شود توضیح داد: به زودی 
نتیجه پاالیش اولیه ثبت نام متقاضی اعالم می شــود و در 

سامانه نهضت ملی مسکن )ثمن( قابل مشاهده خواهد بود.
وی افزود: تعداد متقاضیان حائز شرایط تاکنون ۱۹۹۴۰ 
نفر بوده که با توجه به اینکه پاالیش متقاضیان جدید هنوز 
ادامه دارد، با پایش جدید تعداد متقاضیان واجد شــرایط 
افزایش پیدا می کنــد. محبوبی ضمن اشــاره به ثبت نام 
کنندگانی که به دالیل مختلف درخواســت آنها رد شده 
است،  بیان داشــت: درخواســت تعدادی از این ثبت نام 
کنندگان به دلیل وجود ســابقه مالکیــت و تعدادی نیز  
بابت وجود سابقه بانکی رد شــده است که امکان اعتراض  

متقاضیان به نتیجه پاالیش در مهلت تعیین شده در سامانه 
فراهم شده است.

مهندس محبوبی با تاکید بر اینکه مهلت ثبت نام برای 
تمامی متقاضیان به غیر از مردان مجرد باالی ۲3 سال سن 
،  ۱۵ دی به پایان رسیده اســت گفت: دوشنبه ۲۰ دی ماه 
سامانه نهضت ملی مسکن برای مردان مجرد باالی ۲3 سال 
باز می شود و  این دسته از متقاضیان باید با مراجعه به نشانی 

saman.mrud.ir  نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
وی توضیح داد : ثبت نام مردان مجرد باالی ۲3 ســال 
سن در شهرهایی که باز شده انجام می شود و برنامه ریزی 
شده تا در شهرهایی دیگری که تامین زمین در حال انجام 
است به زودی ثبت نام انجام بشود که جزییات آن به محض 
فراهم شدن شرایط اعالم خواهد شد. گفتنی است، مجردها 
به شرط تنظیم تعهد نامه محضری برای ارائه عقد نامه در 
هنگام واگذاری واحد مسکونی می توانند در طرح نهضت 

ملی مسکن بعد از ابالغ نهایی دستورالعمل، ثبت نام کنند.

  آخرینآمارمتقاضیانطرحنهضتملیمسکن

دراستانگلستان
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

کمبودواکسنآسترازنکادرفارسرفعمیشود

خبرخبر

جایگزینی2هزارو500متر
شبکهسیمیفرسودهدرمناطق
روستاییرضوانشهرباکابل

خودنگهدار
رشت-مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی،

۲۵۰۰ متر شبکه سیمی فرســوده در مناطق 
روستایی رضوانشهر با کابل خودنگهدار جایگزین شد.
در راستای خدمت رســانی مطلوب تر و توسعه 
پایدار مناطق روستائی و همچنین افزایش پایداری 
شبکه های توزیع برق نسبت به تعویض و جایگزینی 
۲۵۰۰ متر شبکه فرسوده سیمی با کابل خودنگهدار 
با اعتباری معادل ۲۶۷۹ میلیون ریال در روستاهای 
رودبارســرا و چکوچه پشت شهرستان رضوانشهر 
اقدام شــد. پروژه احداث ۲۵۰۰ متر شبکه با کابل 
خودنگهدار در رضوانشهر با اعتباری معادل ۲۶۷۹  
میلیون ریال و به همــت و تالش ۴ اکیپ عملیاتی 

اجرا شد.
 

افتتاحهزارو200واحد
مسکونیروستاییطیدههفجر

درگلستان
گرگان،اعظم دستجردی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی- مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: هزار 
و ۲۰۰ واحد مسکونی روستایی طی دهه فجر در 

گلستان به بهره برداری می رسد.
سیدمحمد حســینی در گفتگو با خبرنگاران 
اظهارکرد: هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان پروژه در بخش 
مسکن روستایی طی دهه فجر در گلستان افتتاح و 

کلنگ زنی می شود.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: در دهه 
فجر ۶ هزار و ۲۰۰ واحد مســکونی در روستاهای 
استان با اعتبار هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان افتتاح و یا 
عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.حسینی توضیح 
داد: طی این مــدت هزار و ۲۰۰ واحد مســکونی 
روســتایی با اعتبار ۲۴۰ میلیــارد تومان -۱۲۰ 
میلیارد تومان از منابع بنیاد و ۱۲۰ میلیارد تومان 
آورده متقاضیان- افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی افزود: همچنین کلنــگ احداث پنج هزار 
واحد مسکونی روســتایی با اعتبار هزار میلیارد 
تومان که کار اخذ پروانه ساختمانی، تهیه نقشه های 
اجرایی و معرفی به بانک آن انجام شده به زمین زده 

خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان بیان کرد: همه 
این واحدها توسط کارشناسان نظام فنی روستایی 
طراحی و نظارت می شــود و پیش بینی می شود 
بیش از ۴۰۰ هزار متر مربع مسکن مقاوم و ایمن در 

سطح روستاهای استان احداث شود.

ارزیابیجایزهمدلتعالی
34000مدیریتمنابعانسانی
درشرکتآبوفاضالب

آذربایجانشرقی
توســعه  ر نگا خبر د، ا میدمحمدز ا تبریز-
ایرانی،ارزیابی مدل تعالی مدیریت منابع انسانی 
در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
برگزار شد.   ، مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت با 
اعالم این خبر گفت شرکت در راستای ارتقا و توسعه 
فرآیند های مدیریت منابع انســانی در پنجمین 
دوره جایزه منابع انسانی حضور پیدا کرده است و 
به دنبال همسوسازی استراتژی های منابع انسانی 
با استراتژی های شرکت در جهت توانمند سازی 
منابع انسانی برای کمک به تحقق اهداف سازمان 
می باشد. ایشان با اشاره به  موفقیت های شرکت 
در بخش های مختلف از جمله انتخاب دســتگاه 
برگزیده استانی در مجموع شاخص های عمومی و 
اختصاصی ارزیابی جشنواره شهید رجایی ، کسب 
گواهینامه سه ســتاره مدیریت دانشی بر مبنای 
مدل KM4D و انتخاب شرکت به عنوان شرکت 
برگزیده در عرصه پژوهش و فناوری صنعت آب و 
فاضالب را امری  مهم دانست و ابراز امیدواری کردند 
با توجه به چالش های خاص حوزه منابع انسانی با 
بهره گیری از این سیستم ها چالش های موجود 
را مرتفع نمائیم. ایــن ارزیابی طبق برنامه اعالمی 
دبیرخانه، توسط ارزیاب ارشــد و دو نفر از ارزیابان 
دانشکده مدیریت  دانشگاه تهران  در ۱۴ دی ماه سال 
جاری برگزار شد. سر ارزیاب مربوط به حوزه شرکت 
آب وفاضالب در جلسه اختتامیه تدوین مناسب 
اهداف و برنامه های کاری در حوزه مدیریت منابع 
انسانی، شناسایی  و مدیریت ریسک های این حوزه، 
آموزش و اثر بخشی دوره های آموزشی و همچنین 
بهره گیری از مدیریت دانش در توانمند سازی منابع 

انسانی را از نقاط قوت شرکت دانستند.
شایان ذکر است نتایج ارزیابی در ۲۰ ام بهمن 
ماه، همزمان بــا برگزاری ششــمین کنفرانس 
مدیریت منابع انسانی که در دانشگاه تهران برگزار 

می گردد اعالم می گردد.
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