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پیامک

هوواوی گوشی تاشو میسازد

رس���د که تب شرکت هوواوی برای
به نظر می
معرفی یک گوشی هوشمند تاشو از سایر رقبایش
خواهد زودتر از این محصول
تندتر اس���ت و می
جذاب و جدید رونمایی کند.
ایسنا  -در سال گذشته تعدادی از غولهای
فناوری همچون سامس���ونگ و اپل اعالم کردند
که درصدد طراحی ،معرفی و تولید یک گوشی
های
پذیرند .این غول
هوشمند تاش���و و انعطاف
فناوری همچنین اعالم کردن���د که قصد دارند
نخستین گوشی تاشوی هوشمند را در سال جاری
 ۲۰۱۸میالدی رونمایی کنند.
اما حاال به نظر میرس���د که شرکت چینی
هوواوی نیز قصد رقابت با این سامسونگ را دارد و
میخواهد لقب معرفی نخستین گوشی هوشمند
تاشو را به خود اختصاص دهد .بنابراین تصمیم
گرفته که از س���ایر رقبای قدرتمند خود یعنی
سامسونگ و اپل سبقت بگیرد.
البته ش���رکت  ZTEنیز که یکی از بزرگترین
رقیبان چینی هوواوی است ،سال گذشته از یک
گوشی هوشمند تاشوی جدید به نام آکسون ام
( )Axon Mرونمایی کرد و گفت که قرار است
در سال  2018به بازارهای جهانی عرضه شود.

چانهزنی اپل برای تخفیفگرفتن
از سامسونگ

ن که از پنل اولد بهره
اپل برای نسل آینده آیفو 
میبرد ،انتظار قیمت پایینتری از سامسونگ را
دارد.
فناوران  -سامسونگ تنها تأمینکننده پنل

یرود
ن رو انتظار م 
اولد برای آیفون  ۱۰بود؛ از ای 
امسال نیز مانند سال گذش���ته ،اپل این غول
ای را برای تأمین پنل آیفون در نظر بگیرد.
کره
طبق گمانهزنیها ،سامس���ونگ از تأمین پنل

آیفون در سال  ،۲۰۱۸درآمد  ۲۲میلیارد دالری
کس���ب خواهد کرد .حال به نظر میرسد که
ل اولد برای آیفونهای امسال ،با اندکی
قیمت پن 
ِ
کاهش همراه خواهد بود.
رود که امسال ۲۰۰ ،میلیون پنل اولد
انتظار می
توسط سامسونگ تولید ش���ود که از این مقدار،
تنها  ۱۰۰میلیون به اپل اختصاص دارد؛ این رقم،
دقیقاً دو برابر تعدادی است که سامسونگ برای
آیفون سال گذشته ،پنل اولد تأمین کرد .خوب
است بدانید که تنها  ۷۵میلیون واحد به آیفونهای
جدید اختصاص دارد و مابق���ی ،به آیفون ۱۰
تخصیص داده میشود.
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ای قرمز رنگ از آيفون  8را راهی بازار کرد ،گویا قصد دارد در آینده نزدیک نسخه طالیی رنگ
فناوران  -اپل که هفته گذشته نسخه
اپل
گوشی آیفون  10را نیز به بازار عرضه کند .این نسخه از آیفون به لحاظ مشخصات هیچ تفاوتی با نسخه اصلی ندارد ،فقط رنگ قاب آن
آیفون طالیی میسازد تغییر کرده است .انتظار میرود به لحاظ قیمتی هم این گوشی تفاوتی با رنگهای دیگر نداشته باشد.

به علت خالفاظهاری در سامانه رجیستری انجام میشود

قطع ارتباط  ۴هزار گوشی تا یک ماه دیگر

برخی از متقاضیان در اعالم برند و مدل گوشی خود
در سامانه ثبت گوش���یهای مسافری خالفاظهاری
داشته و حقوق و عوارض گمرکی متناسب با برند و
اند ،بر این
مدل تلفن همراه خ���ود را پرداخت نکرده
اساس کمیته رجیستری اعالم کرده که تا ماه آینده 4
هزار دستگاه گوشی مسافری قطع خواهد شد.
فناوران  -کمیته اجرای رجیس���تری اعالم کرده
که با توجه به بررس���یهای صورت گرفته ،متاسفانه
مشاهده شده است برخی از متقاضیان در اعالم برند و
مدل تلفن همراه در سامانه ثبت گوشیهای مسافری
اظهاری داش���ته و حقوق و عوارض گمرکی
خالف
متناسب با برند و مدل تلفن همراه خود را پرداخت
نکرد هاند.
بر این اساس کمیته راهبری طرح رجیستری (همتا)
اظهاری
ای با بیان شناسایی تخلف خالف
در اطالعیه
 ۴هزار دس���تگاه تلفن همراه در سامانه ثبت گوشی
های صورت
مسافری ،اعالم کرد :با توجه به بررسی
گرفته ،متاسفانه مشاهده شده برخی از متقاضیان در

اعالم برند و مدل تلفن همراه در سامانه ثبت گوشیهای
مسافری خالفاظهاری داش���ته و حقوق و عوارض
گمرکی متناسب با برند و مدل تلفن همراه خود را
پرداخت نکردهاند.

امنیت

کشف بدافزاری که تماسها را ضبط میکند

پژوهشگران امنیتی ابعادی از تروجان جدید آندروییدی را آشکار
کردند که بهش���دت در حال انتشار اس���ت و در پشت یک برنامه
ضدویروس جعلی که  Naver Defenderاست مخفی میشود
و بهصورت پنهانی تماسهای تلفنی را ضبط و اطالعات خصوصی
را سرقت میکند.
ایسنا -این بدافزار که  KevDroidنام دارد یک ابزار مدیریت
از راه دور اس���ت که بهمنظور دزدیدن اطالعات حساس از وسایل
آندروییدی مورداس���تفاده قرار میگیرد که همچنین قابلیت ضبط
مکالمات تلفنی را نیز داراست.
پژوهشگران  Talosاخیرا ً جزئیات فنی مرتبط با دو بعد جدید
 KevDroidرا منتشر کردند که به کشف تروجان شرکت مرتبط
با امنیت سایبری کره جنوبی به نام  ESTsecurityمنجر شد.
اگرچه پژوهش���گران این بدافزار را به هیچ گ���روه هکر یا تحت
حمایت دولتی نسبت ندادند ولی رس���انههای کره جنوبی بدافزار
 KevDroidرا به گروه هک  Group123کره ش���مالی ارتباط
دادند که عمدتاً به عل���ت هدف قرار دادن مواض���ع کره جنوبی
شناختهشده است.
جدیدتری���ن نس���خه بداف���زار  KevDroidدر م���اه

مارس امس���ال ش���ناخته ش���د ک���ه دارای قابلیته���ای زیر
است:
 ضبط صداها و مکالمات تلفنی سرقت فایلها و تاریخچه وب گرفتن دسترسی به ریشه سرقت اطالعات ،پیامکها و ایمیلها به دست آوردن مکان وسایل در هر  ۱۰ثانیهشده
 به دست آوردن لیست برنامههای نصببر اساس اطالعات سایت پلیس فتا ،این بدافزار همچنین از یک
کند که در  GitHubقابلدسترسی
کتابخانه منبع باز استفاده می
های ورودی و خروجی را از وس���ایل
اس���ت و قابلیت ثبت تماس
آندروییدی دارد.
های یکس���انی در ارتباط با سرقت
اگرچه هر دو بدافزار قابلیت
اطالعات وس���ایل و ضبط تماسهای شخص قربانی دارند ولی یک
جنبه مهم این اس���ت که یک نقص آندروییدی (–۲۰۱۵–CVE
 )۳۶۳۶آشکارشده است که بهوس���یله آن میتوان به ریشه وسایل
دسترسی پیدا کرد.
تمام اطالعات سرقت شده به یک دستور کنترلشده توسط مهاجم

اخبار شهرستان ها

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایالم ۸۰۰:هزار
زائر از آستان امامزادههای استان ایالم بازدید
کردند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان ایالم گفت ۸۰۰ :هزار زائر از آستان
امامزادههای استان ایالم بازدید کردند.
حجهاالسالم حسن شهیدی با اشاره به اجرای طرح آرامش بهاری در ۲۷
بقعه متبرکه اســتان ایالم اظهار داشــت :در اجرای این طرح برنامههای
متنــوع فرهنگی و مذهبی از تاریخ  ۲۸اســفند  ۹۶آغاز شــده و تا ۱۴
فروردین ماه ،در این اماکن متبرکه اجرا شد.
وی امامزادگان علی صالح(ع) و ســید حســن(ع) شهرستان مهران ،سید
ســیف الدین(ع) شهرستان دره شهر ،ســید عبداهلل(ع) شهرستان ایوان،
سید ناصرالدین(ع) و سیدابراهبم قتال(ع) شهرستان دهلران ،سید صالح
الدین(ع) شهرســتان آبدانان را از جمله اماکن متبرکه اجرا کننده طرح
آرامش بهاری در این استان برشمرد.
شــهیدی تاکید کرد :خیمه های معرفت در اجرای این طرح در جوار این
اماکن برپا ،ایســتگاه های همه واقف باشیم پاسخگویی به مسائل شرعی،
مشــاوره خانواده ،غرفه های کودک و نوجــوان ،اقامه نمازهای جماعت،
برنامه ها و نمایشگاه های متنوع فرهنگی و مذهبی برگزار شد.
مدیرکل اوقاف اســتان ایالم گفت :در  ۱۰روز ابتدای طرح آرامش بهاری
 ۸۰۰هزار نفر زائر ،از آستان امامزادههای استان ایالم بازدید کردند.
وی ارتقای ســطح معرفتی زائران ،تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی،
تقویت باورهای اسالمی و آشنایی نوجوانان و جوانان با مسایل اعتقادی و
مذهبــی را از جمله اهداف برپایی خیمه های معرفت و اعزام روحانیون و
مبلغان به بقاع شاخص این استان اعالم کرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
ساری خبر داد :
افزایش  16درصدی مصرف بنزین در تعطیالت
نوروزی

مدیر شــرکت ملی پخش فــرآورده های نفتی منطقه ســاری گفت  :در
ایام تعطیالت نوروز  ،مسافرین استان مازندران دغدغه سوخت نداشتند.
به گزارش روابط عمومی  ،حســینعلی طالبی مدیر شــرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه ســاری به میزان مصــرف فرآورده های نفتی
در منطقه ســاری اشــاره کرد و گفت  :میزان مصرف بنزین ازبازه زمانی
 ۹۶/۱۲/۲5تا  ۹۷/۱/۱3در مقایســه با مدت زمان مشــابه سال قبل ۱۴
درصد افزایش داشته است .
وی افــزود :در این مدت  ،میزان مصرف میانگین روزانه نفت ســفید ۲۱
درصد کاهش  ،بنزین  ۱۴درصد افزایش و نفتگاز  ۷درصد کاهش داشته
است .
حســینعلی طالبی بیان کرد  :رشــد  ۱۴درصدی مصرف بنزین نسبت به
مدت مشــابه در ایام نوروزی امسال  ،به دلیل استقبال مسافران نوروزی
از اســتان مازندران است و میانگین مصرف روزانه حدود  3/۶میلیون لیتر
ثبت شده است .
طالبی ادامه داد  :بنزین مصرف شده از  ۲5اسفند  ۹۶تا  ۱3فروردین ۹۷
حدود  ۶5میلیون لیتراســت و این درحالی است که میزان بنزین مصرف
شده در مدت مشابه سال قبل حدود  ۶۰میلیون لیتر می باشد که در ایام
نوروزی امسال در ۱۲۲پمپ بنزین منطقه ساری توزیع شد .
وی خاطرنشان کرد  :در این مدت حدود  ۱۸میلیون لیتر نفتگاز و حدود
 ۱۷میلیون لیتر نفت سفید درمازندران توزیع شد .
مدیر منطقه ساری تاکید کرد  :با بررسی های انجام شده از میزان مصرف
روزانه مشخص شد بیشترین حجم اســتقبال مسافران نوروزی از استان
مازندران بعد از تحویل ســال بوده است که با مقایسه مصرف سیزده روزه
ایام نوروزی  ۹۶و  ۹۷حدود  ۱۶درصد افزایش مصرف بنزین توسط واحد
آمار و اطالعات این شرکت به ثبت رسید .
مدیر منطقه ساری با اشاره به اینکه درتعطیالت نوروزی سال  ۹۶بیش از
 ۹میلیون کیلو گرم گاز در جایگاههای سی ان جی منطقه ساری توزیع
شده است  ،عنوان کرد  :میزان مصرف سی ان جی در نوروز  ۹۷در استان
حدود  ۹میلیون کیلوگرم اســت که این مقدار در میانگین مصرف روزانه
یک درصد رشد را به دنبال داشته است .
طالبی افزود  :واحد های بازرســی  ،نظارتی و عملیاتی شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه ســاری  ۲۴ســاعته در ایام تعطیالت نوروزی
فعالیت می کردند تا رضایت مندی شهروندان و مسافرین جلب شود .

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
ساری خبر داد :
عرضه بیش از  6میلیون لیتر بنزین یور 4در نوروز
امسال

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری گفت  :از مورخه
 ۱۲اسفند  ۹۶بنزین یورو  ۴در سطح جایگاههای عرضه سوخت محدوده
شهری مرکز استان مازندران توزیع شد .

درصورت مسجل ش���دن خالفاظهاری در سامانه
ثبت گوشیهای مسافری ،از ثبت شناسه تلفن همراه
مذکور ممانعت به عملآمده و هزینه پرداخت شده نیز
تحت هیچ عنوانی به شخص عودت داده نخواهد شد.

اظهاری) از مصادیق
الزم به ذکر است این اقدام (خالف
بارز تخلفات گمرکی محسوب شده و مطابق با قوانین
گمرک با آن برخورد خواهد شد.
هفته گذشته خالف اظهاری  ۴هزار دستگاه تلفن
همراه مسافری در سامانه گمرک شناسایی شد که
درخواست ثبت این گوشیها در سامانه همتا بالفاصله
لغو شده و این گوشیها حداکثر تا  ۳۰روز آینده قطع
خواهند شد و تحت هیچ عنوانی امکان دریافت خدمات
های اپراتوری را نخواهند داشت.
از شبکه
تمامی افرادی که قصد خرید تلفن همراه نو را دارند،
دقت داشته باشند ،چنانچه در متن پیامک استعالم
اصالت متوجه شدند تلفن همراهی که قصد خرید آن
را دارند بصورت مس���افری وارد کشور شده ،از خرید
آن صرف نظر کنند یا از فروشنده بخواهند در فاکتور
فروش شناسه ( )IMEIگوشی را درج و قید کند که
عوارض گمرکی گوشی خریداری شده بصورت صحیح
پرداخت شده است .فاکتور باید ممهور به مهر رسمی
فروشنده باشد.

به گزارش روابط عمومی  ،حســینعلی طالبی مدیر شــرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه ســاری با اشــاره به توزیع بنزیــن یورو  ۴در
شهرستان ساری  ،بیان کرد  :از مورخه  ۲۷اسفند  ۹۶تا  ۱3فروردین ۹۷
بیش از  ۶میلیون لیتر بنزین یورو  ۴در سطح جایگاههای عرضه سوخت
محدوده شهری ساری عرضه شد .
حســینعلی طالبی هدف از توزیع بنزین یورو  ۴را اصالح سوخت توزیعی
در کشــور  ،حفظ سالمت مردم و کاهش آلودگی هوا و بهسوزی دانست
و اظهار کرد  :شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآوردههای نفتی با هدف
کاهش آلودگی هوا  ،تولید و توزیع ســوخت اســتاندارد یورو  ۴را با تمام
توان در دســت اقــدام دارند و با پیگیری های منطقه ســاری توزیع این
فرآورده در مرکز استان مازندران از مورخه  ۹۶/۱۲/۱۲آغاز گردید .
مدیــر منطقه ســاری عرضه بنزین یــورو  ۴را در  ۱۸بــاب جایگاههای
محدوده شــهری ســاری اعالم داشــته و تاکید کرد  :بدون تردید بهبود
کیفیت ســوخت خودروها در بهبود شرایط کیفی آب وهوای شهرها و در
نتیجه سالمت ساکنان این شهرها نقش بسیار مهمی دارد .

شایسته ساالری  ،اولویت جذب نیرو در شهرداری
اصفهان است

اصفهان  -بهمن توکلی فرد
ســید محمود حســینی مدیرکل ســرمایه انسانی شــهرداری اصفهان
درنخســتین نشســت خبری خود اظهار کرد :مدیر کل ســرمایه انسانی
شهرداری اصفهان شامل پنج اداره نگهداشت و انتصاب ،اداره رفاه تعاون و
ورزش ،اداره برنامه ریزی و مهندسی شغل ،اداره دبیرخانه و بایگانی اداره
بهداشت و سالمت است.
وی افزود :اگر قرار اســت لوکوموتیو شــهر اصفهان به حرکت درآید ،باید
این لوکوموتیو توســط پرسنل که ســرمایه های انسانی سازمان هستند،
حرکت کند.
مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اصفهان ادامه داد :این اداره در راستای
ایجاد انگیزش و ارزش گامهایی بر می دارد ،نخستین گام تبدیل وضعیت
پرســنل شرکتی و قراردادی شهرداری است ،ســال گذشته مکاتباتی در
این راســتا انجام گرفت و  ۲5اسفندماه را برای ثبت نام تبدیل وضعیت
اعالم کردند.
حسینی خاطرنشــان کرد :در بخشنامه ای که از ســازمان شهرداری ها
ابالغ شــد ،متأســفانه  ۹۷۰نفر از کارکنان شــهرداری به دلیل اینکه در
شــرکت های تابعه شــهرداری به صورت قراردادی هستند ،شامل حال
این تغییر وضعیت نمیشــدند از این رو مکاتباتی با اســتاندار ،مدیر کل
شهری استانداری و سایر مسئوالن انجام شد که فعال این تصمیم منتفی
شــده است ،اما از حرکت نایســتادیم و امسال برنامه گزینش  ۲۰۰نفر از
کارمندان شهرداری در حال انجام است.
وی ادامه داد :به دنبال سیاست شهرداری مبنی بر انتصاب بانون در پست
های مدیریتی ،سه نفر از مدیران از بین بانوان انتخاب شدند.
مدیرکل سرمایه انســانی شهرداری اصفهان اضافه کرد :قبل از عید ۱5۰
نفر درخواســت بازنشســتگی پیش از موعد و در سال جاری  35۰نفر از
کارکنان بازنشستگی پیش از موعد داشتند ،بنابراین 5۰۰نفر تا پایان سال
جاری از بدنه شــهرداری خارج خواهند شــد و جذب نیروهای جدید در
راستای شایسته ساالری اتفاق میافتد.

دیدار نوروزی رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم
با کارکنان ستاد و پردیس دانشگاه

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ایالم در چهاردهمین روز از سال جدید با
کارکنان بخش های مختلف ستاد مرکزی و پردیس دانشگاه دیدار نموده
و فرا رسیدن سال نو را به آنان تبریک گفت.
دکتــر کریم همتی در بخشــی از این دیدارهــا در جمع کارکنان ضمن
تقدیر و تشــکر از تالش های آنان در ســال گذشته و تبریک به مناسبت
فرارسیدن سال جدید اظهار داشت :در سال  ۹۷که مدبرانه از سوی رهبر
معظــم انقالب تحت عنوان" حمایت از کاالی ایرانی" نامگذاری شــده ،با
استعانت از پروردگار ،مسئوالن و همکاران خدوم و تالشگر دانشگاه تمام
تالش خود را در راستای تحقق اهداف و برنامه های مربوط به شعار سال
به کار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه خدمت صادقانه به مردم استان از اهداف عالیه و رسالت
مجموعه دانشگاه می باشد ،ادامه داد :همت و تالش همکاران زحمتکش
و مســئولیت پذیر در تمام واحدها و حوزه های دانشــگاه ،موفقیت های
بیشتر و خدمت واقعی به مردم و ارتقاء سطح خدمات را به همراه خواهد
داشت.
گفتنی اســت که دکتر همتی رئیس دانشــگاه عالوه بــر دیدار نوروزی
امروز چهاردهم فروردین مــاه ،در ایام تعطیالت نوروزی نیز با حضور در
شبکه های بهداشت و درمان و بیمارستان های تابعه دانشگاه ،با همکاران
دیدار نموده و ضمن تبریک ســال نو ،از زحمات و تالش های مســئوالنه
آنان تقدیر نمود.

معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای
گلستان خبرداد:

کاهش ذخیره  ۲۰درصدی آبخوان های استان نسبت به آمار بلند مدت

مژگان میرزایی-خبرنگارفناوران اطالعات-گرگان-معاون حفاظت و بهره
برداری شــرکت آب منطقه ای گلســتان گفت :ذخیره آبخوانهای استان
حدود  ۲5۴میلیون متر مکعب معادل حدود  ۲۰درصد کاهش را نسبت
به آمار دوره بلند مدت نشان میدهد.
مهندس ســید محسن حســینی اظهار کرد :آبخوانهای کم عمق استان
حــدود  ۲۱۱میلیون مترمکعب و آبخوانهای عمیق حدود  ۴3میلیون متر
مکعب کاهش را نسبت به آمار بلند مدت نشان می دهد.
وی افزود :مقدار بارندگی تجمعی متوســط در استان از ابتدای سال آبی
جــاری (ابتدای مهر  )۹۶لغایت پایان اســفندماه 3۰۴ ،میلیمتر بوده که
نســبت به آمار بلند مدت که  ۲۹۶میلی متر اســت ،افزایش  ۲درصدی
نشان میدهد.
وی بیان کرد :ولی متوســط دمای اندازه گیری شــده در ایستگاه معرف
دشت ۱۲.۸ :درجه سانتیگراد که نسبت به آمار بلندمدت که  ۱۲.۶درجه
ســانتیگراد اســت  ۰.۲ ،درجه افزایش را نشان می دهد .ایستگاه معرف
ارتفاعات ۶.۶ :درجه سانتیگراد که نسبت به آمار بلند مدت که  5.5درجه
سانتیگراد است  ۱.۱ ،درجه افزایش را نشان می دهد.
مهندس حســینی اضافه کرد :رواناب اندازه گیری شــده در ایستگاههای
شــاخص رودخانه های اســتان ،بین  ۴۸تا  ۸۷درصد کاهش را نسبت به
آمار دوره بلند مدت نشان میدهد.
وی در خاتمــه از کشــاورزان و بهره برداران مجــاز آب های زیرزمینی
خواست ضمن خودداری از کشت برنج نهایت صرفه جویی را در استفاده
از آب به عمل آورده و به جهت پیشگیری از خسارت به محصوالت خود و
دیگران حداقل  ۲۰درصد از سطح کشت خود را کاهش دهند.
حســینی همچنین از کشــاورزان و بهره برداران مجاز آب های سطحی
درخواســت نمود که با توجه به کاهش شــدید رواناب رودخانه ها نسبت
به کاهش سطح کشت خود به میزان حداقل  5۰درصد اقدام نمایند.

همزمان باهفته هنر انقالب اسالمی ؛
اکران هشت فیلم از ویژه برنامه های حوزه هنری
اصفهان است

اصفهان  -بهمن توکلی فرد
مهدی احمدی فر  ،رئیس حوزه هنری اســتان اصفهان در نشست خبری
بمناسبت هفته هنر انقالب اسالمی گفت  :در استان برنامه های متنوعی
تدارک دیده شــده اســت که یکی از این برنامه هــا برگزاری هفته فیلم
انقالب اسالمی با اکران  ۸فیلم است .
رئیس حوزه هنری اســتان افزود  :غبار روبی مزار شهدای گمنام  ،اجرای
تاترهای خیابانی  ،اجرای نمایش صحنه ای با عنوان "این ره که می روی
"  ،اجرای  ۱۱نمایش بچه های مسجد در مساجد استان  ،اجرای  ۶قطعه
ســرود های انقالب اسالمی به شــکل روزانه در دومحل شهر  ،افتتاح ۴
نمایشگاه هنری به شکل همزمان شامل نقاشی  ،خط  ،نگارگری و تذهیب
 ،نمایشگاه پوستر با موضوع مصرف گرایی و نمایشگاه کاریکاتور از برنامه
های ویژه هفته هنر انقالب اسالمی است .
احمدی فر اظهار داشت  :برگزاری کارگاه نقاشی با عنوان سی وسه چشمه
را داریم که  33هنرمند در هریک از دهنه های  33پل به شــکل زنده به
نقاشی در ارتباط با آب می پردازند .
وی گفــت  :برگزاری نشســت تبیینی با موضوع مبانی فکری و اندیشــه
های شــهید آوینی با عنوان آوینی امروز  ،اوینی دیروز و شــب شــعر و
رونمایی کتاب ندر سقاولیلو و برگزاری محفل خاطره رزمنده گان و دیدار
با خانواده شــهدای جامعه هنری از دیگر برنامه های حوزه هنری دراین
هفته است

دیدار رئیس دانشگاه با فرماندار شهرستان
ملکشاهی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم با همراهی مسئوالن دانشگاه با فرماندار
شهرستان ملکشاهی دیدار و گفتگو نمود.
در ابتدای این دیدار رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم ضمن تبریک سال
نو و اعیاد ماه رجب اظهار کرد :بازدید امروز از سطح شهرستان ملکشاهی
ایــن نوید را داد که با احداث و بهرهبرداری از طرحهای همچون اورژانس
و برخی طرحهای دیگر ،روند خدمات دهی به مردم بســیار مطلوب تر از
گذشته شده است.
دکتــر کریم همتی ادامه داد :شهرســتانهای جدید تاســیس همچون
ملکشــاهی نیازمند توجه بیشتری در حوزه بهداشت و درمان هستند که
در این راســتا ما به عنوان مسئوالن دانشگاه این مهم را در اولویت کاری
خود قرار خواهیم داد.
وی افــزود :طرح تحول نظام ســالمت یکــی از طرحهای شایســته و
ماندگاری اســت که مورد تایید و حمایت مقام معظم رهبری ،ریاســت
محترم جمهوری و دیگر مسئوالن و شخصیتهای برجسته کشوری قرار
گرفته است.
وی خاطــر نشــان نمود :بیــش از  ۹۰درصد اعتبــارات مربوط به طرح
تحول نظام ســالمت جهت ارتقاء سطح خدمات ،زیرساختها ،امکانات و
تجهیزات و همچنین رضایتمندی مردم هزینه میشود.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی ایالم بیان کــرد :در بازیهــای امروز
خوشبختانه روند خدمت دهی به مردم ارزیابی شده و رضایتمندی مردم

ش���وند که روی فضای PubNub global
و سرور ارسال می
 Data Stream Networkقرار دارد و از  http postاستفاده
میکند.
کند :اگر شخص مهاجم در به دست آوردن برخی
 Talosادعا می
تواند در چند حوزه از قربانی
اطالعات موفق باشد  KevDroidمی
آوری کند و این موضوع به نش���ت اطالعات منجر
اطالعات جمع
شود که خود باعث بروز مسایلی از قبیل ربودن فرد موردعالقه،
می
تهدید انتش���ار عکسها یا اطالعات محرمانه ،برداش���ت اطالعات
های چند کاربره ،پیامدهای مالی–بانکی
کاربری ،دسترسی به توکن
و دسترسی به اطالعات طبقهبندیشده شوند که همگی میتوانند
توسط ایمیل–متن صورت پذیرند.
بسیاری از کاربران از طریق وسایل موبایلی به ایمیلهای شرکتی
منظور
تواند یک شکاف به
خود دسترس���ی دارند .این موضوع می
بهرهبرداری توسط  KevDroidباشد.
منظور هدف قرار دادن
محققان آشکار کردند که یک  RATدیگر به
شده است که یک سرور  C&Cرا به اشتراک
کاربران ویندوز طراحی
منظور ارسال دستورات
گذارد و همچنین از  PubNub APIبه
می
به وسایل استفاده میکند.

از خدمات مسئوالن و پرسنل شبکه بهداشت درمان مشهود بود.
وی ادامه داد :شهرستانهای همچون ملکشاهی که از داشتن بیمارستان
محروم هستند ،در تالشیم با رایزنی با وزیر محترم بهداشت ،مجوز احداث
مراکز درمان بســتر را در این شهرســتان فراهم کنیم بنابراین احداث و
تکمیل دیکلینیک از اولویتهای ما در این شهرستان است.
دکتر همتی ابراز داشت :در این شهرستان احداث مراکز بهداشتی درمانی
و پایگاههای فوریت پزشکی روند رو به رشدی داشته است.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی ایالم در بخش دیگری از ســخنان خود
تصریح کرد :در سطح اســتان بالغ بر  ۱۰۰پروژه بهداشتی درمانی وجود
دارد که برخی از آنان در ســال گذشــته به بهره برداری رسیده و با بهره
برداری از دیگر طرحها در آینده قطعاً خدمات دهی به مردم رشــد قابل
قبولی پیدا خواهد کرد.
وی همچنین ادامه داد :دکتر کلوندی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
به عنوان معین شهرستان ملکشاهی مشخص شده که با پیگیری و بررسی
مشــکالت و چالشها ،در جهت رفع آنان قطعاً تعامل خوب و شایسته ای
با مسئوالن محلی خواهد داشت.
دکتر همتی در ادامه گفت :طرح های بهداشتی درمانی در جهت خدمت
به مردم و حوزه ســالمت در حال احداث هســتند .بنابراین ما همکاری
و تعامل همگانی از جمله شــهرداران محترم سطح استان در جهت ارائه
خدمات عام المنفعه را به مردم خواستاریم.
در ادامه نیز فرماندار شهرســتان ملکشاهی ضمن خیرمقدم به مسئوالن
دانشگاه علوم پزشــکی ایالم اظهار داشت :مقوله های راه مواصالتی ،دی
کلینیک و ارتقاء ســطح کیفیت آب شــرب همــواره از مطالبات اصلی و
مشترک بین مردم و مسئوالن شهرستان ملکشاهی است.
محمد تاســمه افزود :دکتر هاشمی فردی خادم و تالشگر است در طول
مدت تصدی وزارت بهداشت ،برای کشور منشأ خیر و برکت بودهاند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت :در سفر آتی استاندار محترم
به شهرستان ملکشــاهی و دی کلینیک این شهرستان ،نیازهای اعتباری
آن مطرح خواهد شد که امیدواریم به حصول نتیجه مطلوب ختم گردد.

با حضور معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و
فاضالب کشور در استان گیالن برگزار شد :جلسه
هماهنگی پروژه ایجاد تأسیسات فاضالب شهر
انزلی

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب
اســتان گیالن  ،جلســه هماهنگی پروژه ایجاد تأسیسات فاضالب شهر
انزلی با حضور معاون مهندســی و توسعه شرکت آب و فاضالب کشور و
مدیرعامل آبفای گیالن برگزار شد.
در این نشســت سید محسن حســینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
آبفای گیالن با تشــریح روند اجرای پروژه ایجاد تأسیسات فاضالب انزلی
اظهار داشت :مشخصات کلی این پروژه شامل  :احداث تصفیه خانه غربی
به ظرفیــت  ۲۰،۰۰۰متر مکعب در روز  ،احداث یک واحد تلمبه خانه و
همچنین اجرای  ۱۹3کیلومتر شبکه می باشد.
وی با اشــاره به اقدامات انجام شده در ســال  ۱3۹۶افزود :تصفیه خانه
غازیان تکمیل و زمین تلمبه خانه  PSCانزلی خریداری شد .همچنین ۴
کیلومتــر از خطوط اصلی و فرعی اجرا و عملیات احداث یک واحد تلمبه
خانه نیز آغاز شده است .
مدیرعامل آبفای گیالن پیشرفت فیزیکی این پروژه را ۴۶/۸۷درصد اعالم
کــرد و افزود :جهت اتمام این پروژه  ۴۰۰۰میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز
است و خواستار تأمین اعتبارات الزم جهت بهره برداری از این پروژه شد.

استاندار گیالن در بازدید از تصفیه خانه بزرگ
آب گیالن:
با توجه به نیاز آبی استان  ،مدیریت مصرف آب
ضرورتی اجتناب ناپذیر است

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب
اســتان گیالن ،دکتر ســاالری اســتاندار گیالن و مهندس قانع معاون
مهندســی و توسعه آبفای کشــور و جمعی از مدیران اســتانی از پروژه
فاضالب مسکن مهر رشت و تصفیه خانه بزرگ آب گیالن بازدید نمودند.
در حاشــیه این بازدید طی نشست استاندار گیالن با مدیران صنعت آب
استان در محل تصفیه خانه بزرگ آب گیالن  ،دکتر ساالری ،بر مشکالت
اســتان با توجه به نیازهای آبی و مصارف کشاورزی استان اشاره نمود و
گفت :کاهش هدررفت آب و مدیریت مصرف باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامــه گفت :پــروژه احداث مــدول دوم و بهســازی مدول اول
تصفیهخانه بــزرگ آب گیالن به روش  BOTبــا اعتباری معادل ۱۶۸
میلیارد تومان در حال اجراســت که با بهره برداری از این پروژه تا پایان
ســالجاری و تکمیل خــط انتقال مربوطه در تأمین آب شــهرهای تحت
پوشش این تصفیه خانه مشکلی نخواهیم داشت.
در ادامه مهندس قانع معاون مهندســی و توسعه شرکت مهندسی آبفای
کشــور حضور اســتاندار در این پروژه را قوت قلب دست اندرکاران پروژه
دانست و افزود :توجه جدی استاندار به پروژه های آب و فاضالب و بازدید
از این حوزه بسیار ارزشمند و مورد تقدیر است.
وی برنامــه های پیــش رو در حوزه آب و فاضالب اســتان را نقطه قوت
مجموعه دانســت و تأکید کرد :با توجه به کاهش منابع دولتی  ،استفاده
از ظرفیــت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها و همچنین بهره مندی از
تبصره  3بســیار حائز اهمیت اســت و همچنین با پیش بینی منابع مالی
طرحهای فاضالب  ،امیدواریم شاهد تحولی در این بخش باشیم.
سپس سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن
با تشریح سیمای کلی این شرکت جمعیت تحت پوشش خدمات آبرسانی
شرکت را ۹۹/۹درصد عنوان کرد و گفت :منابع تولید آب استان ۶3درصد

از آبهای سطحی ۷ ،درصد چشمه ها و 3۰درصد از چاهها تأمین می شود
و سرانه مصرف استان  ۱۷۷لیتر در شبانه روز است.
مدیرعامل آبفای گیالن با تشــریح طرحهای آبرســانی ،طرحهای مربوط
به ایجاد تأسیســات فاضالب و همچنین طرحهای مربوط به ساماندهی ،
بهســازی و رفع آلودگیرودخانه های رشت به روند اجرا و مشکالت تأمین
اعتبار آن اشــاره کرد و خواســتار تصویب و تخصیص اعتبارات مورد نیاز
جهت تسریع در روند اجرای این پروژه ها شد.

بازدید معاون مهندسی -توسعه شرکت مهندسی
آب و فاضالب کشور از تاسیسات تصفیه فاضالب
روستای ویرمونی

علی اصغر قانع معاون مهندسی -توسعه و جمعی از مدیران ارشد شرکت
مهندســی آب و فاضالب کشور از تاسیسات جمع آوری و دفع بهداشتی
فاضالب روستای ویرمونی شهرستان مرزی آستارا بازدید کردند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی گیالن در جلسه ای که به
همین منظور در هتل اســپیناس آســتارا برگزار شــد ،گفت :برای دفع
بهداشــتی فاضالب روســتای ویرمونی  ۱۲هزار و  5۰۰متر شبکه جمع
آوری و خطوط انتقال ،یک باب ایســتگاه پمپاژ و تصفیه خانه فاضالب با
ظرفیت  ۱5۰مترمکعب در روز اجرا شده است.
محبعلی رنج ور ،اعتبار هزینه شــده برای اجرای این طرح را بیش از 3۰
میلیارد ریال اعالم کرد.
وی افزود :به زودی با بهره برداری از این طرح ،انشــعاب فاضالب به ۸۰۰
خانوا ِر این روستا واگذار می شود.
وی گفت :عملیات اجرایی فاز دوم تصفیه خانه فاضالب روستای ویرمونی
نیز در صورت تخصیص اعتبار آغاز خواهد شد.
بنابرگزارش روابط عمومی شــرکت آبفارگیــالن؛ در این بازدید مدیرکل
دفتر نظارت بر طرح های آب و فاضالب و مدیرکل برنامه ریزی شــرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور ،مدیر دفتر برنامه ریزی آب و آبفای وزارت
نیرو و مدیران صنعت آب استان گیالن نیز حضور داشتند.

طرح جامع آبرسانی به یکهزار روستای گیالن

بازدید مسووالن شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از عملیات اجرایی
مجتمع آبرسانی  ۱۲روستایی بیج شهرستان رشت
علی اصغر قانع معاون مهندسی -توسعه و جمعی از مدیران ارشد شرکت
مهندســی آب و فاضالب کشــور ،اســتاندار و مدیران صنعت آب گیالن
از مراحل اجرایی یکی از بزرگ ترین مجتمع های آبرســانی روســتایی
شهرستان رشت در روستای بیج بازدید کردند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی گیالن در این بازدید گفت:
به منظور تکمیل طرح جامع آبرســانی به یکهزار روســتای گیالن ،یکی
از بزرگ ترین مجتمع های آبرســانی در روســتای بیج شهرستان رشت
در دست ساخت است.
محبعلی رنج ور افزود :آب آشامیدنی  ۱۲روستای این شهرستان از همین
مجتمع آبرسانی تامین خواهد شد.
وی گفت :کار لوله گذاری خطوط انتقال و توزیع آب شــرب این روستاها
به طول  ۱5۰کیلومتر به اتمام رسیده است.
وی ،با اشاره به اینکه عملیات ساخت  ۲مخزن زمینی و هوایی در مجموع
به حجم  ۱۱۰۰مترمکعب ،یک ایستگاه پمپاژ ،ساختمان کلرزنی و دیزل
ژنراتور در حال اجراست ،افزود :تاکنون بیش از  ۱۲۰میلیارد ریال اعتبا ِر
صندوق توسعه ملی برای اجرای این طرح هزینه شده است.
به گفته رنج ور ،برای اتمام این طرح به  3۰میلیارد ریال اعتبار نیاز است
که با بهره برداری از آن  ۸هزار و  5۴۰نفر از اهالی این  ۱۲روستا از نعمت
آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.
بنابرگزارش روابط عمومی شــرکت آبفارگیالن؛ مصطفی ساالری استاندار
گیالن نیز در جلســه ای با حضور مسووالن ارشد شرکت مهندسی آب و
فاضالب کشــور با اشاره به بهره مندی از ظرفیت دهیاران در بخش های
مختلف به عنوان نیروی انسانی توانمند ،گفت :در سال  ۹۷طرح هایی که
از پیشرفت کار باالیی برخوردارند ،تکمیل و به بهره برداری می رسند.
وی ،بر آمادگی گیالن برای استفاده از ظرفیت دهیاران در مباحث مربوط
به آب شرب روستاها تاکید کرد.
در این جلسه ،علی اصغر قانع معاون مهندسی -توسعه ،کامران اسماعیلی
مدیــرکل دفتر نظارت بر طرح های آب و فاضالب و امیرحســین رقیمی
مدیرکل برنامه ریزی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ،مدیران عامل
شــرکت های آب و فاضالب شــهری ،روســتایی و آب منطقه ای گیالن
حضور داشتند.

نخستین کاشت بادام زمینی در آستانه اشرفیه
گیالن

 ۲۰فروردین اولین کاشــت بادام زمینی شهرســتان آستانه اشرفیه در
روســتای لب دریا از توابع بندر کیاشهر توسط کشاورز علی خانجانی در
سطح یک هکتار انجام پذیرفت.
آستانه اشــرفیه شــهری اســت که تمام ایران آن را به بادام زمینیاش
میشناســند و با  ۲هزار و  5۰۰هکتار اراضی زیرکشت این محصول۹۰ ،
درصد از سهم تولید بادام زمینی کشور را به خود اختصاص داده است.
در شهرستان آستانه اشرفیه ،بادام زمینی پس از آنکه بهصورت پیلههایتر
از کشــاورز خریداری میشــود در کارخانه و بهوسیله موادی مانند نمک
برشته و فرآوری شده و در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد.
صنعت کاشــت و برداشت بادام زمینی در آســتانه اشرفیه  ۷هزار خانوار
موقعیت شــغلی ایجاد کرده اســت که  ۴هزار خانوار بهطور مستقیم و 3
هزار خانوار در زمینه فرآوری این محصول مشغول به کار هستند.

آیین تکریم و معارفه در مدیریت جهاد کشاورزی
شهرستان رودبار
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گوشیهای آیفون ۱۰
گرانتر میشود

با اینکه پیشبینی میشد قیمت گوشیهای
آیفون جدید سال  ۲۰۱۸کاهش یابد ،اما به تازگی
اعالم شده که قیمت جانشین آیفون  ۱۰بیشتر از
 ۱۱۰۰دالر خواهد بود.
های پیشین
ایس��نا -بر اس���اس گمانهزنی
تحلیلگران در حوزه فناوری ،جانشینان آیفون
 ۱۰که قرار اس���ت در نیمه دوم س���ال جاری
 ۲۰۱۸میالدی معرفی و عرضه شوند ،از قیمت
پایینتری نسبت به گوشی آیفون ( ۱۰ایکس)
کنونی برخوردارند اما ح���اال به تازگی گزارش
دهد مد لهای
هایی منتشر شده که نشان می
جدید آیفون  ۱۰در سال  ۲۰۱۸نه تنها قیمت
کمتری ندارند ،بلکه از  ۱۱۰۰دالر قیمتگذاری
شدهاند.
این درحالیس���ت که یکی از دالیل استقبال
کم از گوش���ی آیفون  ۱۰قیمت باالی آن بود
و برای مصرفکنندگان نهایی و کاربران با توجه
به قابلیتهایش ،چندان صرفه اقتصادی نداشت.
بنابراین تحلیلگران برآورد کرده بودند که قیمت
های جانشین آیفون  ۱۰امسال کاهش قابل
مدل
مالحظه و چش���مگیری پیدا خواهد کرد اما به
نظر میرس���د اپل همچنان قصد تجدیدنظر در
قیمتگذاری گوشیهایش را ندارد.
قیمت مدل پایه آیف���ون  ۱۰با  ۶۴گیگابایت
حافظه از قیمت  ۹۹۹دالر آغاز ش���د و نتوانست
فروش باال و قابل قبول���ی را برای اپل به ارمغان
بیاورد .البته پیشبینی میشود که به مرور ،قیمت
این محصول رو به کاهش برود ،بنابراین بسیاری از
تحلیلگران به قیمتگذاری آیفونهای مدل ۲۰۱۸
خوشبین و امیدوارند.
زنی اپل
هایی از چانه
چندی پیش هم گزارش
برای تخفیف گرفتن از سامسونگ بر سر تامین
قطعات و پنلهای اولد مورد نیاز برای گوش���ی
دهد
آیفون  ۱۰منتشر شده بود که همگی نشان می
هزینه نهایی و تمام شده برای خود شرکت اپل نیز
چندان پایین نیست و به نظر میرسد به خاطر
همین مساله است که قیمت آیفون  ۱۰کاهش
چشمگیری پیدا نمیکند.
تحلیلگران مؤسس���ه  UBSبه گزارشگران
اند که آیفونهای
بیزینس اینس���ایدر اعالم کرده
 ۲۰۱۸اپل قیمت باالتری خواهند داشت.
شود وقتی اپل بازه مشخصی را برای
گفته می
قیمتگذاری محصوالتش اع�ل�ام میکند ،بعید
به نظر میرس���د که آن را تغییر بدهد ،بنابراین
های سال  ۲۰۱۸قیمت باالتری نسبت به
آیفون
مدل کنونی آن خواهند داشت.
روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی گیالن  -طی حکمی از ســوی
ریاست ســازمان ،مهندس پورخانعلی بعنوان سرپرست جهاد کشاورزی
شهرســتان رودبار منصــوب و با اهدای لوح ســپاس از زحمات مهندس
طوفان مدیر اســبق تقدیر بعمــل آمد .معاون توســعه مدیریت و منابع
ســازمان در آیین تکریم و معارفه طی ایراد سخنانی بیان داشتند :جای
دارد به نیابت از ریاســت محترم سازمان از تالشــهای خالصانه مهندس
طوفان که  ۶ســال سکان مدیریتی شهرستان رودبار را در اختیار داشتند
و موفقیت های چشــمگیری که به واسطه ارائه خدمت صادقانه ایشان به
جامعه کشاورزی به منصه ظهور رسیده تقدیر و تشکر داشته باشیم.
مهندس فیض پور در این مراسم اشاره نمودند :مسئولیت در نظام مقدس
جمهوری اســالمی ایران امانت است و این توفیق یک روز نصیب کسی و
روزی دیگر از وی سلب می گردد .مهم آنست که از دوران مسئولیت برای
خدمت به خلق اهلل استفاده بشود چراکه به استناد احادیث و روایات وارده
هیچ عبادتی باالتر از خدمت به خلق نیســت .بهتر آنســت وقتی توفیق
حاصل شــد فرصت را مغتنم شمرده و به ایفای خدمت مطلوب پرداخته
شود .وی افزود :امروز کارنامه خدمتی مهندس طوفان در این حوزه بسته
و مســئولیت به مهندس پور خانعلی سپرده می شود .برای ایشان آرزوی
توفیق داریم ان شاء اهلل بتوانند با اهتمام ویژه بهتر از گذشته این مجموعه
سازمانی را به اهداف تعیین شده نزدیک سازند.

آغازعملیات آسفالت راه روستایی ملک جهان به
میرمحله شاندرمن گیالن

فرهادگل محمدی رئیس اداره راه وشهرســازی ماســال از آغاز عملیات
آسفالت راه روستایی ملک جهان به میر محله شاندرمن خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرســازی گیالن گل محمدی
رئیس اداره راه وشهرسازی ماسال با اعالم این خبرگفت :این راه روستایی
بطول  3کیلومتر در جهت افزایش ضریب ایمنی ،تســهیل در آمد و شد
اهالی روستاهای مجاور و صرفهجویی در وقت و سوخت اجرایی می شود.
وی افــزود :با اجرای این پــروژه راه ارتباطی بیش از  ۱۰روســتا به هم
متصل وزمینه ارتباط بیش از پیش آنها با مرکز شهرســتان و همچنین
تبادالت اقتصادی و کشاورزی منطقه فراهم میشودوبه عنوان کمربندی
شهرشاندرمن به ماسال ایفای نقش می کند.
رئیس اداره راه وشهرســازی ماســال اعتبار اجرای این پروژه را بالغ بر۶
میلیاردریــال اعالم کردو گفت:با اتمام این پــروژه خانوارهای بیش از ده
روستا از نعمت راه مناسب بهرهمند میگردند.

اعزام مدیرمسکن و ساختمان راه و شهرسازی
گیالن در راس هیاتی به اهواز جهت ساماندهی
محل اسکان کاروان راهیان نور گیالن

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرســازی استان گیالن  ،پیرو
بازدید دکترمصطفی ساالری استاندار محترم و مهندس خاوری مدیرکل
راه و شهرســازی گیالن از پادگان شــهید حبیب اللهی اهــواز و تاکید
اســتاندارمحترم مبنی بر فراهم شــدن زیر ســاخت های الزم وتکمیل
اردوگاه برای زائران راهیان نور گیالن در جنوب کشــوربا دستورمدیرکل
راه و شهرســازی گیالن هیاتی مرکب از کارشناسان و مدیریت مسکن و
ســاختمان و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج اداره کل راه و شهرسازی و با
هماهنگی ســپاه قدس گیالن جهت بازدیــد و انجام مقدمات تهیه طرح
های توسعه به اهواز اعزام شدند.
مهندس رضا علی نیا مدیر مســکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی
استان گیالن تصریح کرد :در این راستا  ۲۰هکتار از پادگان شهید حبیب
اللهی اهواز در اختیار ســپاه قدس استان قرار گرفته است و مقرر شده تا
نسبت به نقشه برداری و تهیه طرح توسعه محلی اقدام شود.
وی افزود  :با توجه به بازدید میدانی صورت گرفته به یاری خداوند متعال
در فاز نخست اقدامات عمرانی در  5هکتار متمرکز می گردد.
الزم به ذکر است استان گیالن در دوران دفاع مقدس ۸هزار شهید گلگون
کفن تقدیم انقالب کرده است وهر ساله زائران زیادی برای تجدید میثاق
باآرمانهای شهدا از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید می کنند.

فاز نخست پتروشیمی میاندوآب اوایل سال 9۸
افتتاح میشود

ارومیــه  -بهاره پورعلــی  :نماینده مردم میاندوآب ،شــاهیندژ و تکاب
در مجلس شــورای اســالمی گفت :پیشبینی میشــود که فاز نخست
پتروشیمی میاندوآب اوایل سال  ۹۸افتتاح شود.
همایون هاشمی با اشــاره به آخرین وضعیت پتروشیمی میاندوآب اظهار
کرد :هماکنون این پروژه روند توســعهای خود را طی کرده و امید اســت
که مســئوالن در راهاندازی به موقع مجتمع پتروشیمی میاندوآب اهتمام
کنند.
وی تصریــح کــرد :در ایــن رابطه پیشبینی میشــود که فاز نخســت
پتروشــیمی میاندوآب اوایل سال  ۹۸افتتاح شــده تا شاهد اشتغالزایی
برای جوانان منطقه و توسعه نسبی جنوب آذربایجانغربی باشیم.
نماینده مردم میاندوآب ،شــاهیندژ و تکاب در مجلس شــورای اسالمی
گفت :هماکنون این پروژه دارای پیشــرفت فیزیکی باالی  ۶۰درصد بوده
و امید است که فاز نخست آن برای هزار نفر اشتغالزایی ایجاد کند.
پروژه پتروشــیمی میاندوآب از طرحهای ملی دولت هشــتم بود که در
ســال  ۸3همزمان با پتروشــیمی مهاباد کلنگزنی شد اما با وجود اینکه
مجتمع پتروشــیمی مهاباد در خرداد ســال  ۹5به دست رئیس جمهور
کشــورمان افتتاح شد اما پتروشیمی میاندوآب از روند پیشرفت کندتری
بهره مند بوده است

