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اردبیل-خبرنگارتوســعهایرانی-
مدیرکلراهداریوحملونقلجاده

ایاستاناردبیلازآغازعملیاتخط
کشــی2هزارکیلومترازمحورهای

مواصالتیاستانخبرداد.
کلیمالهوثوقیدربازدیدازعملیات

خطکشیمحورپارسآباد-اصالندوز
بابیاناینکهدرجهــتارتقایایمنی

راههاخطکشییکیازمواردمهمدر
بحثتامینایمنیوبهعنوانچشــم
سومرانندهدرشباســتافزود:20
میلیاردتوماناعتباربرایخطکشی
محورهایاستاندرســال1401در

نظرگرفتهشدهاست.
دبیرکمیســیونمدیریتاجرائی
ایمنیحملونقلاستاناردبیلبااشاره
بهاینکهشرایطبدآبوهواییوبارندگی
هایکیازموانعاصلــیدربحثانجام
خطکشیمحورهابوداظهارکرد:هم
اکنوندرشمالاستانحوزهشهرستان
هایاصالندوز،بیلهسواروپارسآباد
راهدارانپرتالشاستاندرحالانجام
خطکشــیمحورهایاصلی،فرعیو

روستاییهستند.
عضوشــورایاداریاستاناردبیل
خطکشــییکهزارو500کیلومتر
ازراههارادرسالگذشتهیادآورشدو
اظهارکرد:هماکنــونعملیاتخط
کشیمحوراردبیل-ســرچمدرحال
انجاماستوبامســاعدشدنشرایط
هواییخطکشــیمحورهایجنوبی

استاننیزدرروزهایآتیآغازخواهد
شد.

آغاز عملیات خط کشی 2 هزار کیلومتر از محورهای مواصالتی اردبیل

مدیرکل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای استان اردبیل 

از آغاز عملیات خط کشی 
2هزار کیلومتر از محورهای 

مواصالتی استان خبر داد

اراک-خبرنگارتوسعهایرانی-شــهرداراراکگفت:از
مدلهایجدیدحفظونگهداریجهتحفظبازارتاریخی

شهراراکبهرهخواهیمگرفت.
علیرضاکریمیدرجلسهبامدیرکلاوقافوامورخیریه
اســتانمرکزیضمناظهارامیدواریازاینکهدرســایه
تعاملوهمکاریمیتواناقدامــاتماندگاریانجامداد،
اظهارکرد:تشکیلکارگروهمشترکشهرداریوادارهکل
اوقافوامورخیریهجهتپیگیریورفعمسائلفیمابین
درچهارچوبقانونوبرگزاریجلساتهفتگیتاحصول

نتیجهازمصوباتمهماینجلسهبود.
ویتاکیدکــرد:درپیگیریمســائلبایــدبهجای
فرآیندمحوریدرمســیرنتیجهمحوریحرکتکردوبر
اینموضوعتاکیدداشتکهاقداماتوفعالیتهابهصورت

جهادیوباقیدفوریتحلشود.
شــهرداراراکدرخصوصحفظومرمتبازارتاریخی
اینشهر،گفت:شــهرداریاراکدربودجهسال1401،
اعتباریبالغبرچهارمیلیاردتومانبرایبازاردرنظرگرفته
ونیازمنداستکهادارهکلمیراثفرهنگیوادارهکلاوقاف

نیزاهتمامبورزندتابااســتفادهازمدلهایجدیدحفظو
نگهداری،اینمجموعهباارزشتاریخیشهرحفظشود.

ویادامهداد:درخصوصاحداثبازارچههایمحلیمیوه
وترهبارکهبرایشهرداریفوریتدارد،دوبحثمالکیت
ومدیریتوجودداردکهبایدیکمدیریتمشــترکبین
شــهرداریجهتاعمالمجوزهایقانونــی،ادارهاوقاف
جهتاختصاصزمینوســرمایهگذارجهتارائهطرحو

سرمایه،تعریفشود.

گرگان-خبرنگارتوسعهایرانی-مدیرشرکتخدمات
حمایتیکشاورزیاستانگلستان،گفت:بیشاز11هزار
حوالهالکترونیکتوزیعکودشیمیاییدراستانگلستان

صادرشدهاست.
حمیدهزارجریبی،اظهارکرد:ازابتدایسالجاری
تاکنون،11هزارو۷2۳حوالهالکترونیکبرایتوزیعکود
شیمیاییتوسطمراکزجهادکشاورزیشهرستانهای

استانصادرشدهاست.
ویبــابیاناینکــهدرمدتمذکــور،۸۳41حواله
تحویلکشاورزانشدهاست،ادامهداد:جهادکشاورزی
شهرســتانگنبدکاووس،با142۳حوالهصادرشده،
بیشترینسهمحوالهالکترونیکیکودصادرهرابهخود

اختصاصدادهاست.
مدیرشرکتخدماتحمایتیکشاورزیگلستان،با
تاکیدبراینکهازتمامیمراکزجهادکشاورزیمدیریت
شهرستانهادرخواستشدهاستباتصمیمگیریواقدام
بهموقعدراینبخشوتحویلوعرضهکودشیمیاییبه
کشــاورزان،مدیریتبهتردرامرتولیدرافراهمنمایند،

خاطرنشانکرد:بامدنظرقراردادناینمهم،کشاورزان
باآرامشوآسودگیخاطرکشــتوکارکنندتاتراکمو

کمبوددرمقطعخاصایجادنشود.
هزارجریبی،بااشــارهبهاینکهایناستانتاکنوناز
استانهایپیشرودرصدورحوالهالکترونیکیازطریق
ســامانهپایشموادکودیبودهاست،تصریحکرد:منبع
اطالعاتکشاورزانوبهرهبردارانبخشکشاورزی،در

سامانهپهنهبندیقراردارد.

صدور بیش از ۱۱ هزار حواله الکترونیک توزیع کود شیمیایی در گلستانبهره گیری از مدل های جدید برای حفظ بازار تاریخی اراک

تبریز–امیدمحمدزادهاصلالنجق،خبرنگارتوسعه
ایرانی-معاونتوسعهیمدیریت،حقوقیومنابعانسانی
حفاظتمحیطزیستآذربایجانشرقیازتوجهویژهبه
وضعیتمعیشــتیورفاهیکارکنانادارهکلحفاظت

محیطزیستآذربایجانشرقیخبرداد.
داودقاسمزادهمعاونتوســعهیمدیریت،حقوقیو
منابعانسانیحفاظتمحیطزیستآذربایجانشرقیدر
نخستیننشستخودباهمکارانبخشاداری–مالیاین
ادارهکلگفت:درراستایفرمایشمقاممعظمرهبریکه
فرمودهحلمشکالتمعیشتیمردمیک»آرمانانقالبی«
استهدفاصلیمانیزارتقاسطحمعیشتورفاهکارکنان
خواهدبود.ویدراینجلسهبااشــارهبهاینکهنیروهای
انسانیدرهرســازمانیازمهمترینمنابعهستندگفت:
حفظکرامتوتســریعامورکارکنانبازنشسته،ارتقاء
سطحمعیشتکارکنانازمهمتریناهدافوبرنامههای
بندهدرمعاونتجدیداست.ویافزود:نگاهبندهبهمنابع
انسانیبهعنوانیکنیرویکارنبودهبلکهبایدبهعنوان

یکسرمایهمیباشدبنابراینهزینههااگربهدرستیدر
اینحوزهصرفشــود،موجبکارآمدی،ارتقاءوتعالی
بیشترسازمانخواهدشد.ویباتاکیدبرحفظحرمتو
کرامتهمکارانبازنشستهگفت:همکارانشاغلماباید
درتعاملبابازنشســتگانعزیز،ارائهسرویسهاوکاری
کهانجاممیدهند،بهقدریتوانمندشــوندکهانتظارات
همکاربازنشســتهایکهمراجعهیاتمــاسمیگیردرابه

بهترینشکلبرآوردهنمایند.

اصفهان-مریممومنی،خبرنگارتوســعهایرانی-با
تولید۸۳250تنآهناسفنجیدرواحداحیاءمستقیم
شرکتفوالدسفیددشتدرنخستینماهسالتولید،
دانشبنیان،اشتغالآفرین،رکوردماهیانهتولیداین

محصولبهمیزان1105تنارتقایافت.
مدیرعملیــاتفوالدسفیددشــتضمــنابراز
خرســندیازدســتیابیبهاینموفقیتدرآغازبهار
طبیعتوقرنجدیداظهارداشــت:باثبترقمتولید
آهناســفنجیدرفروردینمــاه،رکــوردماهیانه
اینمحصولبــهمیزان1105تننســبتبهآخرین
رکوردثبتشدهدرخردادماهســال1400افزایش

یافت.
ایمانسلیمانیبااشارهبهثبترکوردروزانهتولید
آهناسفنجیدرهشتمینروزفروردینهمینسال،
ارتقایرکوردماهیانهتولیدرادومینموفقیتشرکت
درســالیکهبهنامتولید،دانشبنیان،اشتغالآفرین
نامگذاریشدهاستدانستوافزود:دستیابیبهاین

موفقیتهانشانهعزمراســخمجموعهتالشگرفوالد
سفیددشتمبنیبراستفادهحداکثریازتوانتولید

است.
دکترسلیمانیدرپایانباتقدیرازحمایتهایهمه
جانبهسهامدارانومدیریتعالیوهمچنینهمکاری
وهمدلیتمامیکارکنانوپیمانکاران،برایدستیابی
بهبرنامههایتولیدوتوســعهشرکتدرسال1401

ابرازامیدواریکرد.

 ثبت رکورد ماهیانه تولید در واحد احیاء مستقیم 
فوالد سفیددشت

معاون  حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی

ارتقا وضعیت رفاه و سطح معیشتی کارکنان در اولویت است

خبرخبر

تحول گرایی در بانک 
قرض الحسنه مهر ایران با تأکید 

بر بانکداری دیجیتال

تبریــز–امیــدمحمــدزادهاصــلالنجق
،خبرنگارتوســعهایرانی-مدیرعاملبانکقرض
الحســنهمهرایراندرمراسممعارفهمدیرشعب
بانکدراســتانآذربایجانشرقیگفت:تفکرات
بانکداریمبتنیبرفضایدیجیتالی،الکترونیکی
وهوشمصنوعی،نیروهاییجدیدازقشرجوان

رامیطلبد.
مراسممعارفهمدیرشعببانکقرضالحسنه
مهرایراندراســتانآذربایجانشرقیباحضور
دکتر»سیدســعیدشمســینژاد«مدیرعامل
بانک،»یوسفنجدی«مدیراموراستانهاودکتر
»احمدرضاکریمی«مشاورمدیرعاملبرگزارشد.
دراینمراســماززحمات»ســیدرضامنافی
آذر«تقدیروباحکمدکترشمســینژاد،»ایمان
صمدی«بهسمتمدیرشعباستانآذربایجان

شرقیمنصوبشد.
شمسینژاددراینمراسمگفت:تغییرهمیشه
مفیداستوکار،اندیشــهوارتباطاتجدیدرابه
ارمغانمیآورد.ویهمچنینبااشارهبهرویکرد
جوانگراییدربانکقرضالحسنهمهرایران،اعالم
کرد:درعالیترینســطوحبانکنیزازنیروهای
جواناستفادهمیشــودواینتغییراتنیازمند
داشتنفکرونگرشیبلنداستوهمگیبایدبادید
بازازاینتغییراتاستقبالکنیموخیروبرکاتآن
رادرجامعه،زندگیوکارخودراملموسترسازیم.
مدیرعاملبانکقرضالحســنهمهــرایران
جایگاهفعلیبانکدرآذربایجانشرقیرامرهون
شــاخصهایعملکردیوتالشهایخالصانهو
بیوقفهمنافیآذردرچهارســالاخیردانستو
افزود:قطعیقین،ایشانوهمکارانهمنسلشان
خدماتقابــلتوجهیدربانکهــایمبتنیبر
شیوههاومدلهایســنتیانجامدادهاند.بااین
حالتفکراتبانکداریمبتنیبرفضایدیجیتالی،
الکترونیکیوهوشمصنوعی،نیروهاییجدیداز

قشرجوانرامیطلبد.
 

آغاز بهسازی آرامستان 
هنرمندان کرمان

کرمان-خبرنگارتوســعهایرانی-درجلسهای
کهباحضورشــهردارکرمانبرگزارشــد،طرح
آرامستانهنرمندانوشــروعفازاولآن،مورد
بازنگریقرارگرفت.سعیدَشعرباف،درجلسهای
کهباحضورمنصــورایرانمنش،عضوشــورای
اسالمیشهرکرمان،مدیرمرکزکرمانشناسی،
مشــاورپروژهآرامســتانهنرمندانوجمعیاز
مدیرانشهریبرگزارشد،باتأییدطرحآرامستان
هنرمندانواجرایایدهکاربردیدراســتفادهاز
محیطپیرامونآن،گفت:آرامستانهنرمندان،از
معدودمکانهاییاستکهمیتوانیمباپسزمینۀ
کوهســتانیمنطقه،فضایتجمعیدرآنایجاد
کنیم.ویموقعیتقرارگیریاینمنطقهرابهدلیل
وجودکوههایمعروفبه»سیدحسین«قابلتوجه
دانستوافزود:ارتفاعکوهوویژگیهایآنمیتواند
طرحرابهسمتایجادسالنآمفیتئاترنیزسوق
دهد.َشعربافبردیدهشــدنوتمرکزبر»حیاط
شــبانه«دراینطرحتأکیدوخاطرنشانکرد:با
توجهبهویژگیکوهستانیمنطقه،ممکناست

طرحتحتتأثیرقراربگیرد.
ویباارزیابیطرحارایهشده،ادامهداد:وجود
دیوارهادرتفکیکفضاهایآرامستانهنرمندان،
موجبناامنیاست؛بنابراین،بایدباایجاد»حیاط
شبانهبهآنکاربریخاصیداد.شهردارکرمانبا
بیاناینکهماهیتفرهنگیوهنریآرامستانباید
برمزاربودنآنغلبهپیداکندومرکزفرهنگیخوب
ومناسبیبرایکرمانباشد،گفت:طرحبهگونهای

استکهمیتوانآنرامرحلهبهمرحلهاجراکرد.
شــعرباف،درنظرگرفتنوقوعسیالبرانیز
موضوعمهمیدانستوگفت:طرحآرامستانبادر
نظرگرفتناینمواردولزومایجادپارکینگ،نیاز

بهبازنگریدارد.

استانها

خرمآباد-خبرنگارتوســعهایرانی-رئیسسازمانصمت
لرستانازتولید500قلمدارودراستانخبرداد.

بهمنجعفری،دردیداربارئیسجهاددانشگاهیلرستان،
اظهارکرد:جهاددانشگاهیشاملقسمتهایکاربردیبودهکه

ارتباطبینصنعتودانشگاهراکاربردیمیکنند.
ویعنوانکرد:ســازمانصمتیکســازمانتخصصی
واقتصادیبودهکــهبالغبر40درصداقتصاداســتانرادربر

میگیردودارایسهضلعصنعت،معدنوتجارتاست.
جعفریافزود:یکیازظرفیتهایاستانوجودواحدهای

صنعتیازجملهواحدهایداروییاســتکــهمادرصنعت
داروهایانســانیودامیآمارخوبوصنایعبزرگیداریموبا
تولید500قلمدارودرزمینهداروهایانســانیودامییکیاز

قطبهایکشورهستیم.
رئیسسازمانصمتلرستانبیانکرد:ازاینکارخانههای
داروسازیاستاندوتامربوطبهشستاومجموعهکارخانجات
بایرافالکوچندکارخانهدراســتانداریمکهدرزمینهتولید

داروهایگیاهیدرحالفعالیتهستند.
ویتصریحکرد:بخشیتحتعنوانگیاهانداروییداریم

کهدرحوزهسازمانجهادکشاورزیاستوبخشدیگریکه
زنجیرهراتکمیلمیکندتولیدداروهایگیاهیاستکهمادر

آنحوزهتخصصیخودمانکهتولید،بســتهبندیوفرآوری
استورودمیکنیم.

رئیس سازمان صمت استان اعالم کرد؛

تولید ۵۰۰ قلم دارو در لرستان

خبر


