بازار
New Tab

پیشخوان

صفحه کلید گوگل به حالت
صرفهجویی باتری مجهز شد

اف���زار صفحه کلید گوگل ک���ه با عنوان
نرم
 Gboardمعرفی شده است ،از زمان عرضه به
روزرسانی شده است.
بازار به صورت ماهانه به
پلیس فتا -گوگل هم مانند بس���یاری دیگر
از توس���عهدهندگان ،در حال تست ویژگی و
قابلیتهایی اس���ت تا بتوان���د عملکرد صفحه
کلیدش را ارتقا دهد.
یکی از قابلیتهایی که در آخرین نس���خه

توان به آن دسترس���ی داشت،
 Gboardمی
جویی باتری
حالت  Battery Saverیا صرفه
است.
س���ازی این حالت ،زمان استفاده از
با فعال
کلید با تغییر به حالت تم تاریک ،میزان
صفحه
مصرف باتری کمتر خواهد شد.
همچنین در این حالت قابلیتهای دیگری
که مصرف باتری زیادی دارن���د ،هم غیرفعال
میشوند.
بنا بر گفته گوگل ،حال���ت حفظ باتری در
 Gboardبه صورت دستی فعال شده وکاربر
تواند هر لحظه ک���ه بخواهد آن را غیرفعال
می
کند.
هایی که به
همچنین ،یکی دیگر از پیشرفت
احتمال زیاد به برنامه افزوده میش���ود ،هشدار
درباره کمبود فضای ذخیرهس���ازی در موبایل
افراد است.
عالوه بر این در آینده این برنامه به یک ابزاری
به نام  OCRمجهز خواهد شد که با استفاده
از آن میتوان ،با گرفتن دوربین به سمت یک
نوش���ته چاپی بالفاصله آن را به یک متن قابل
ویرایش تبدیل کرد.
گفتنی است که این قابلیت میتواند زحمت
تایپ را به میزان زیادی کاهش دهد.
در نهایت گزینهای هم برای افزودن استیکر به
قسمت عالقهمندیها خواهید داشت که این امر
میتواند خبر خوبی برای طرفداران اس���تیکرها
باشد.
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ساعت هوشمندی که با بوی خوش فناوران -س����اعت زنگداری به نام  Sensorwakeابداع شده است که با اس����تفاده از تصویر ،بو و صوت کاربر را از خواب بیدار میکند .ساعت
شما را بیدار میکند  Sensorwakeرا میتوان برای هر یک از روزهای هفته با رایحههای متفاوت کاپوچینو ،ساحل ،نعناع ،کاج ،پرتقال و از این قبیل تنظیم کرد .این گجت
شود.
آوری کرده است Sensorwake .با قیمت  ۵۹دالر فروخته می
که در وبسایت کیک استارتر عرضه شده ،تاکنون بیش از  ۱۰۰هزار دالر جمع

بهترین دوربینهای بدون آینه سال  2018از نگاه تکرادار

مریم عسگری دوربینهای بدون آینه در سالهای
اخیر محبوبیت زی��ادی یافتهاند که
بخشی از این محبوبیت به دلیل این است که دوربینهای بدون
آینه سنس��ورهای بزرگ و لنزهای قابل تعویض دوربینهای
اند؛ اما ساز و کار آینه داخلی
 DSLRرا در دل خود جای داده
متفاوت است و این موضوع به تولیدکنندگان دوربین اجازه
میدهد که دوربینهای کوچک ،سبک و س��ادهتری تولید
کنند.
دوربینهای بدون آینه به عن��وان دوربینهای جمع و جور
یاCSCها شناخته میش��وند و رقیب دوربینهای  DSLRبه
حساب میآیند.
در مطلب امروز با لیستی از بهترین دوربینهای بدون آینه
موجود در بازارهای جهانی آشنا میشوید.

Sony Alpha A7 III

از جمله امکانات مهم این دوربین
استفاده از حس���گر  ، BSIبه کار
گیری باطری پرقدرت س���ری
 ،Zطراحی یک جوی استیک
مخصوص فوکوس خودکار و
قابلیت EyeAFاست که پیش از
این آن را روی مدل  42مگاپیکسلی
سری آلفا دیده بودیم.
ای���ن دوربین به حس���گر 24
مگاپیکسلی مجهز اس���ت و دارای
یک شاتر الکترونیکی با سرعتی حدود ۸/۱
ثانیه است که نمیتوان آن را با سرعت  ۱۶۰/۱ثانیه در دوربین
 a9مقایسه کرد.
همچنین سیس���تم فوکوس  ۶۹۳نقطهای در این دوربین ،حدود
 ۹۳درصد از سطح کادر را پوشش میدهد و با  ۴۲۵نقطه فوکوس
تشخیص کنتراست پشتیبانی میشود.
های خوب در این دوربین ،پیش پردازنده Front
یکی از قابلیت
 End LSIاس���ت ،این قابلیتها شامل س���رعت  ۱۰فریم بر ثانیه
همراه با فوکوس و نورسنجی خودکار و همچنین بافر  ۱۷۷عکس (با
فرمت)  JPEGمیشود که سونی دوربین  Sony a7 IIIرا در ردیف
فریم پرسرعت قرار میدهد.
دوربینهای فول
تواند با استفاده از نسبت  6Kاز حسگر
دوربین  Sony a7 IIIمی
خودش ،با رزولوشن  4Kو س���رعت  ۲۴فریم بر ثانیه که رزولوشن
سینمایی است فیلمبرداری کند.
همچنین امکان فیلمبرداری با سرعت  ۳۰فریم بر ثانیه با استفاده
از نسبت  5Kاز حسگر (با کمی بزرگنمایی حدود  1/2برابر) هم وجود
دارد .قیمت این دوربین حدود  2هزار دالر است.

Sony Alpha A7R III

پردازش سریع و بازطراحی شاتر
دوربین و درنتیجه ،افزایش نرخ
عکاسی پیاپی به  10فریم در ثانیه،
بهسازی سامانه فوکوس خودکار
و بهبود عملکرد دوربین در
ردگیری موضوع عکاس���ی،
اضافه کردن شکاف حافظه
دوم ب���رای افزایش ظرفیت
ذخیرهسازی دوربین ،افزایش
گیری از
ظرفیت بات���ری و بهر ه
چش���مگیر
های
لرزهگیر پنجمحوره با قابلیت جبران نوردهی  5/5استاپ از ویژگی
این دوربین است.
همچنین ضبط ویدیوی  4Kدر  a7R IIIبا نرخ  30فریم در ثانیه
و به دو صورت امکانپذیر اس���ت که یکی بهرهگیری از تمام عرض
شده Super
حسگر برای ضبط ویدیو و دیگری ضبط با فرمت کراپ
 35است.
یکی از ویژگیه���ای  a7R IIIبهرهگیری آن از س���امانه لرزهگیر
پنجمحوره اس���ت که میتواند نوردهی را تا  5/5اس���تاپ جبران
کند.
این باالترین رتبه در میان فولفریمهای کنونی جهان است .مشخصه
گیر ،قابلیت جدیدی موسوم به Pixel Shift
بارز این س���امانه لرزه
 Multi Shootingاست که مدل قبلی فاقد آن بود.
زمان  4عکس مجزا ثبت
با فعال ش���دن این قابلیت ،دوربین هم
میکند که هر یک بهاندازه یک پیکسل در مقایسه با دیگری جابهجا
شده است.
قیمت این دوربین حدود 3هزار دالر است.

Fujifilm X-T2

سیس���تم هیبریدی جدید
فوکوس خ���ودکار در این
دوربین دارای  325نقطه
در  91منطقه اس���ت که
این سیستم جدید مطابق
چند الگوریتم پیش���رفته
است.
سیستم  AF–Cهم د ر
این دوربین پیش���رفت داشته
است و با این ارتقا تعقیب یک سوژه
تر انجام
در حال حرکت بهتر و آسا ن
خواهد شد.
در حال���ت فیلمب���رداری ه���م ب���رای اولی���ن ب���ار فوجی

اخبار شهرستان ها

یک خبر خوش براي شهروندان
چهارباغ استان البرز

منوچهرعبادی -کرج
شهردار چهارباغ به وعده اش عمل کرد  :طرح تفضيلي چهارباغ ابالغ شد.
به گزارش پايگاه خبري شــهرداري چهارباغ طرح تفضيلي شهر چهارباغ
و نواحي شــهري مهدي اباد و ملك اباد با پيگيري هاي مستمر مهندس
رســول عظيمی شــهردار چهارباغ و معاونت شهرسازي شهرداری پس از
طي فرايند قانوني تصويب در کميسيون ماده  ٥و کارگروه تخصصي امور
زيربنايي و شهرســازي و شــوراي برنامه ريزي و توسعه استان و شوراي
عالي معماري و شهرســازي ايران به اســتناد آيين نامه نحوه بررســي و
تصويب طرح هاي توســعه و عمران محلي  ،ناحيه اي  ،منطقه اي و ملي
توسط استانداري البرز به شهرداري چهارباغ ابالغ گرديد .
محدوده قانوني طرح تفضيلي در چهارباغ  ١١٨هكتار و در ملك اباد ١٢٤
هكتار و در مهدي اباد  ٢١٦هكتار مي باشــد و کليه اقدامات شــهرداري
در خصوص توســعه شهري و برنامه هاي عمراني و خدماتي و شهرسازي
در چهارچوب اســناد و مدارك طرح تفضيلي با ســرعت بيشتري انجام
مي گردد.

افزایش رشد  ۱۷۷درصدی حمل و نقل بین المللی
اداره کل راه آهن شمال شرق ۲

مــژگان ميرزايی-خبرنگارفنــاوران اطالعات-گرگان-مدير کل راه آهن
شمال شرق  ٢از افزايش رشد  ١۷۷درصدی حمل و نقل بين المللی اداره
کل راه آهن شمال شرق  ٢در سال ۹۷خبر داد.
محمدرضا قربانی ادامه داد :از ابتدای ســال  ۹۷تاکنون مجموع بار حمل
شــده بين المللی  ٢٥هزار و  ۳۹۰تن شــامل  ٢هزار و  ۷٦٤تن محموله
صادراتــی و  ٢٢هزار و  ٦٢٦تن محموله وارداتی می باشــدکه در منطقه
شمالشرق  ٢و از طريق مرز ريلی اينچه برون حمل شده است.
وی ادامه داد :طی  ٦۹روز گذشــته  ۳٥هزار و  ١۹۷تن کاال توسط ٥٦١
دســتگاه واگن بارگيری و همچنين در زمينه تخليه  ١۹هزار و  ٦٤٨تن
بار توســط  ۳١۹دستگاه واگن تخليه شده است که نسبت به مدت مشابه
سال  ۹٦و تحقق  ١٢۹درصدی برنامه تخليه می باشيم.
قربانی تصريح کرد :تن کيلومتر خالص مرزی در ســال جاری  ٤ميليون
و  ٥٢٥هزار و  ٨١تن کيلومتر بوده که نســبت به مدت مشابه سال قبل
 ۳٦درصد افزايش نشان می دهد ،همچنين از ابتدای سال جاری تاکنون
شاهد رشد  ٢۹درصدی در زمينه تن کيلومتر ناخالص مرزی بوده ايم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایالم:ترویج
فرهنگ وقف تنها وظیفه اوقاف نیست و باید
همگان به ویژه رسانهها در این زمینه اقدامات
الزم را انجام دهند.

به گــزارش روابط عمومــی اداره کل اوقاف و امور خيريه اســتان ايالم:
حجه االسالم حسن شهيدی مديرکل اوقاف و امور خيريه استان با اعالم
اينكه ســازمان اوقاف در  ۳حوزه موقوفات ،مسابقات قرآنی و بقاع متبرکه
ماموريت دارد ،اظهار کرد :وقف دارای آثار سياســی ،اجتماعی ،فرهنگی،
علمی و اقتصادی پر برکتی می باشد.
حجه االســالم شــهيدی با بيان اينكه حدود ۷۷٢موقوفه در استان ايالم
وجــود دارد ،گفت :بخش عمده موقوفات مثل مســاجد و حســينيه ها
انتفاعی هســتند و وقف با نيات مربوط به عزاداری برای امام حسين(ع)،
رفاه عمومی و ايتام نداريم.
وی با اشــاره به اينكه وقف صرفا نبايد يك ساختمان بزرگ و يا مجتمع
تجاری باشــد ،اضافه کرد :به منظور مشــارکت مردم در امر وقف ،زمينه
برای اجرای طرح وقف دســتهجمعی فراهم شده است و مردم میتوانند
حتی به ميزان اندك نيز در اين سنت حسنه شرکت کنند .
مديرکل اوقاف و امور خيريه اســتان ايــالم در ادامه با تاکيد بر ضرورت
فرهنگســازی برای نهادينه کردن فرهنگ وقف در جامعه گفت  :ترويج
فرهنگ وقف تنها وظيفه اوقاف نيســت و بايد همگان به ويژه رسانهها در
اين زمينه اقدامات الزم را انجام دهند .
وی بــا اعالم اينكه  ٥۳امامزاده و بقعه متبرکه در ســطح اســتان وجود
دارد ،تصريــح کرد :اين اداره کل به دنبال تبديل بقاع متبرکه امامزادگان
به قطب های فرهنگی اســت و برای تحقق اين امر در آستان امامزادگان
برنامههای عمرانی و فرهنگی گوناگونی اجراء کرده است .

 ۱۵۴۶دانشآموزی بوشهری در کنکور شرکت
میکنند

بوشهر فناوران  -ناصر کرمی در همايش روز کنكور در کانون امام خمينی
(ره) بوشهر از آمادگی دانشآموزان برای شرکت در کنكور خبردادو اظهار
داشــت :برای حضور دانش آموزان در کنكور سراسری ،آموزش و پرورش
استان برنامههايی اجراء کرده که مديران شهرستانها و مناطق همكاری
مضاعفی داشتهاند.

کرمی ،يكی از ميزانهای توســعه يافتگی را توليد دانش دانست و تصريح
کرد :امروزه در تمام دنيا منابع انســانی توانمند و توليدگر معيار توســعه
يافتگی است و اين توليد همراه با دانش و مهارت است.
مديرکل آموزش و پرورش اســتان بوشــهر خاطر نشــان کرد :اگر دانش
آموزان در يك سطح علمی مناســب قرار بگيرند بی شك آيندهای مفيد
برای استان و کشور رقم میزنند.وی با بيان اينكه سعی دانشآموزان ورود
به دانشگاه های معتبر کشور است گفت :هر فعاليت با برنامه ،خروجی در
خوری دارد که با برنامه ريزی و مديريت زمان ثمره بيشــتری شامل حال
دانش آموزان میشــود.کرمی ،خانوادهها را در همه زمينهها ياور آموزش
و پرورش دانســت و با قدردانــی از آنها افزود :بدون ترديد چشــم همه
مسئوالن به همراهی خانوادههاست تا فردايی بهتر برای کشور رقم بخورد.
وی از موفقيت ساليان اخير آموزش و پرورش استان در ارتقا رتبه کنكور
خبرداد و بيان کرد :افزايش يك نمره معدل کتبی با همكاری استانداری،
شــوراها ،دهياریها و شهرداریها محقق شــده است.مديرکل آموزش و
پرورش اســتان بوشــهر گفت :اين همايش با همكاری دانشگاه پيام نور
و مديريت آموزش پرورش شهرســتان بوشــهر ويژه شــرکت کنندگان
کنكور سراســری برگزار شده است.کرمی با اشــاره به شرکت کنندگان
دانشآموزان شهرســتان بوشهر در کنكور امسال خاطر نشان کرد :امسال
يكهزار و  ٥٤٦دانشآموز بوشــهری در کنكور شرکت میکتد که ۹٢۷
دانش آموز آن دختر است.رئيس مرکز دانشگاه پيام نور شهرستان بوشهر
نيز اظهار داشــت :دانشگاه پيام با برگزاری اين همايش سعی دارد تفاوت
بين عملكرد و توانمندی دانش آموزان را کاهش دهد.فاطمه کرمپور بيان
کرد :اميدواريم اين همايش با همكاری آموزش و پرورش در سطح استان
گســترش پيدا کند و اين دانشــگاه گامی برای رشــد اجتماعی برداشته
باشــد.وی با بيان اينكه يكی از مشكالت اساسی دانش آموزان در مدارس
اســترس و دلهره قبل از کنكور است گفت :در اين همايش دانش آموزان
شــيوههای درس خواندن ،راههای موفقيت و روشهای مقابله با استرس
را فرا میگيرند.

جلوگیری از غرق یک فروند لنج سفاری در اسکله
دیلم

بوشــهر فنــاوران  -نوراهلل اســعدی با بيــان اينكه امدادگــران بنادر و
دريانوردی اســتان بوشهر در تمام شبانهروز پاسخگوی مشكالت شناورها
در خليج فارس هستند اظهار داشت :مرکز جستجو و نجات دريايی استان
بوشــهر در خليج فارس در تمام شبانه روزی ياریگر دريانوردان هستند.
وی از تعيين شــماره تلفن  ١٥٥۰برای تماس دريانوردان در خليج فارس
خبرداد و گفت :دريانوردان حادثه ديده میتوانند از طريق شــماره تلفن
 ١٥٥۰خدمــات الزم را از طريق شــماره تلفــن  ٢١٥٥۰دريافت کنند.
سرپرســت اداره کل بنادر و دريانوردی اســتان بوشهر از نجات لنج باری
در اســلكه ديلم خبر داد و بيان کرد :امدادگران جستجو و نجات دريايی
عمليات نجات در پی غرق شــدن يك فروند لنج سفاری در اسكله ديلم
بــا موفقيت انجام دادند.اســعدی با بيان اينكه در ســاعت  ١٦:٥۰دقيقه
گزارشــی مبنی بر غرق شدن لنج ســفاری در ديلم اعالم شد افزود :اين
شناور که حامل بار صادرات رب گوجه به يكی از کشور های حاشيه خليج
فارس بود دچار غرق شدن میشود که با اعالم به آتشنشانی اداره بندر و
دريانوردی ديلم به ياری آنان شتافته شد.وی بيان کرد :با حضور به موقع
تيم عملياتی در اســكله عمليات ساکشن به وســيله پمپ فوق پيشرفته
خودرو آذر  ۷آب از داخل لنج شــروع شده که خوشبختانه بار لنج نجات
يافته و در ادامه لنج از غرق شــدن رهايی يافت.سرپرست اداره کل بنادر
و دريانوردی اســتان بوشــهر تصريح کرد :در اين عمليات که حدود ١.٥
ســاعت به طول انجاميد مقدار  ٢۰۰هزار ليتر آب از لنج ساکشن شده و
در پايان لنج صحيح و سالم به مالك تحويل داده شد.

 ۶میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی به فعاالن
صنایع دستی استان بوشهر پرداخت میشود

بوشــهر فناوران -ناصر اميرزاده در نشست بررسی مشكالت صنعتگران
و فعاالن صنايع دســتی استان بوشهر با اشــاره به ظرفيت صنايع دستی
استان اظهار داشت :استان بوشهر در عرصه توليد و صادرات صنايع دستی
از ظرفيت بااليی برخوردار اســت که در اين راستا رشتههای بومی تقويت
میشــود.وی تعداد رشتههای بومی صنايع دستی در استان را مورد اشاره
قرار داد و بيان کرد ۹ :رشــته بومی صنايع دستی در استان بوشهر فعال
اســت که توليدات آن ضمن ارائه در بازارهای داخلی به خارج از کشــور
صادر میشود.مديرکل ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری استان
بوشهر ،حصير بافی ،گليم و گبه بافی ،گره چينی ،سازه سنتی ،عبابافی و
صنايع دريايی را عمده محصوالت صنايع دســتی استان برشمرد و گفت:
امســال  ٥۰۰نفر در رشــتههای صنايع دستی استان آموزشهای الزم را
فرا گرفتهاند که زمينه اشتغال آنان به ويژه در روستاها فراهم شده است.
اميرزاده ،از ارزآوری و درآمدزايی صنايع دســتی استان بوشهر خبرداد و
بيان کرد :بيشتر حرفههای صنايع دستی استان در روستاها مستقر است

و عمده شاغالن اين بخش زنان و دختران روستايی تشكيل میدهندکه
محصــوالت آنان صادراتــی و دارای ارزیآوری اســت.وی ،با بيان اينكه
استان بوشــهر در فروش محصوالت صنايع دستی در نوروز امسال رتبه
نخست کســب کرد گفت :فروش محصوالت صنايع دستی استان بوشهر
در نوروز امســال  ٢برابر شد و به  ١١ميليارد ريال رسيد.مديرکل ميراث
فرهنگی ،صنايع دســتی و گردشگری اســتان بوشهر از کسب  ۳۳نشانه
ملی مرغوبيت محصول  ،فعاالن صنايع دســتی در کشور خبرداد و بيان
کرد :از  ۳۳نشــان ملی مرغوبيت محصول صنايع دستی کشور ١١ ،نشان
آن مربوط به صنعتگران دســتی استان بوشهر است.اميرزاده از برگزاری
جشنواره صنايع دستی در کشور خبرداد و خاطر نشان کرد :در جشنواره
صنايع دســتی در کشور  ٤٤۰اثر ارسال شد که از  ١۰اثر منتخب شده ٢
اثرآن مربوط به فعاالن صنايع دستی استان بوشهر است.
وی ،از پرداخت تســهيالت اشــتغالزايی به حوزه مشاغل صنايع دستی
استان خبرداد و تصريح کرد :امســال برای پرداخت شش ميليارد تومان
تســهيالت به فعاالن صنايع دستی پرونده تشــكيل شده که  ٤ميليارد
تومان آن به بانكها معرفی شدهاند.

« اعالم برنامه های گرامی داشت روز جهانی
صنایع دستی در استان چهارمحال و بختیاری »

معــاون صنايــع دســتی و هنرهــای ســنتی اداره کل ميراثفرهنگی،
صنايعدســتی و گردشگری اســتان از اعالم برنامه های اين اداره کل به
مناسبت  ٢۰خرداد روز جهانی صنايع دستی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل:
مهــرداد رئيســی از پيشــبينی  ١٤برنامه جهت گرامی داشــت روز
جهانی صنايع دســتی هفته مرتبط با آن خبر داد و اظهار داشــت :اين
برنامه ها شــامل ديدار با نماينده محترم ولی فقيه و امام جمعه شهرکرد،
ديدار با اســتاندار محترم استان،اعالم بازديد يكروزه رايگان از موزه های
تحت پوشــش اداره کل جهــت عموم مردم ،برگزاری نمايشــگاه صنايع
دستی،تجليل از پيشكسوتان صنايع دســتی،برگزاری مسابقه راديويی و
تلويزيونی با موضوع صنايع دستی عنوان کرد.
وی همچنين به ارائه تخفيفات  ١۰الی  ١٥درصدی فروش محصوالت
صنايع دســتی در بازارچه ها ،فروشگاهها و نمايشگاههای مرتبط در اين
ايام اشــاره داشت و افزود :کليه متقاضيان خريد محصوالت صنايع دستی
می توانند از اين تخفيفات بهره مند گردند.
رئيســی در پايان خاطرنشــان کرد :از هنرمندان و صنعتگران صنايع
دستی استان که نقش مهم و تاثيرگذاری در حوزه توليد ،ترويج ،بازرگانی
و صادرات در سال  ۹٦داشته اند تجلی خواهد شد.

سفر مدیرکل راه وشهرسازی به شهرستان
فارسان

به گزارش روابط عمومی راه وشهرســازی چهارمحال وبختياری ،داريوش
حســينی به منظور بازديد از پروژه های در دســت اقــدام اداره کل راه
وشهرسازی شهرستان فارسان حضور يافت.
وی اين بازديد که با حضور نماينده مردم شهرستانهای فارسان اردل کيار
وکوهرنگ در مجلس شــورای اسالمی  ،فرماندار  ،جمعی از اعضا شورای
شهر وشهرداران شهرهای شهرستان صورت پذيرفت بر تسريع در تكميل
پروژه های نيمه تمام اين شهرستان در حوزه راه وشهرسازی تأکيد نمود.
داريوش حســينی در حاشــيه اين بازديداز تكميل و بهره برداری زمين
چمن باباحيدر در سه بخش خبر داد.
حسينی در اين خصوص گفت :فاز اول اين پروژه شامل عمليات زيرسازی
،خاك ريزی و خاك برداری وکاشت چمن  ،فاز دوم شامل تكميل حصار
زمين چمن و فازســوم نيز شامل احداث ساختمان و ابنيه فنی اين پروژه
ورزشی می باشد.
دربخش ديگری از اين بازديد که از پروژه فرهنگســرای شــهر باباحيدر
صورت پذيرفت مديرکل راه وشهرســازی اســتان از تكميل ســاختمان
فرهنگســرای باباحيدر تا يك ماه آينده خبر داد ،وی اعتبار هزينه شــده
برای اين پروژه را هشت هزار ميليون ريال اعالم کرد.
حســينی همچنين اعتبار مورد نياز برای تكميل اين فرهنگسرا را هفت
هــزار ميليون ريال عنوان کرد.وی همچنين در خاتمه اين ديدار از پروژه
های ادامه چهار خطه های فارسان-چلگرد(حدفاصل باباحيدر،حيدرآباد)
واحداث سالن ورزشی فيل آباد بازديد بعمل آورد.

دیدار نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس با
مدیرعامل شرکت آبفار گیالن

مشكالت آب شرب روستاهای رشت امروز در جلسه ای با حضور نماينده
مردم اين شهرستان در مجلس شورای اسالمی بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفارگيالن؛ در جلسه جبار کوچكی نژاد
با مديرعامل و معاونان شــرکت آب و فاضالب روستايی گيالن ،مشكالت
کمّ ی و کيفی آب آشــاميدنی روســتاهای فخرآباد ،اســطلك و اميلدان
بررسی و تصميمات الزم اتخاذ شد.

قادر به ثب���ت تصاویر با فرمت  4Kدر خانواده س���ری  Xش���ده
است.
های شبیه ساز فیلم
در این دوربین شما در قسمت زیرین به حالت
نیز دسترسی خواهید داشت.
بهرهمندی ازحسگر  CMOS IIIدر اندازه  ،APS–Cبهرهمندی
از سرعت شاتر مکانیکی باال که معادل یک به  8هزار که قابل افزایش
های این
تا یک به  32هزار در حالت الکترونیکی اس���ت ،از ویژگی
دوربین است.
منظره یاب ای���ن دوربین هم از جنس  OLEDاس���ت و مانند
دوربین X–T1دارای  2/36Mنقطه است؛ اما وجود یک نمایشگر
دهد تا بتوان تصاویر پرتره نیم تنه را
 LCDبا  3اینچ این امکان را می
راحتتر و آزادانهتر برداشت کرد.
د ر ا ی���ن د و ر بی���ن ی���ک د س���تگیر ه نی���ز ب���ر ا ی
انتخ���اب نق���اط فوک���وس خ���ودکار در اختی���ار داری���د.
قیمت این دوربین در بازارهای جهانی حدود یک هزار و  400دالر
است.

Panasonic Lumix G9

 G9با تمرکز بر عکاسی
طراحی شده است و به
حسگر  20.3مگاپیکسلی،
دو ش���کاف برای کارت
حافظه ،قابلیت عکاسی
پیاپی با س���رعت 20
عک���س در ثانیه ،موتور
پردازش���گر Venus
 Engine 10و قابلی���ت
ضبط ویدیوی  4Kبا نرخ  60فریم بر ثانیه در حالت فوکوس خودکار
مستمر مجهز شده است.
های
گیر دوگانه ( ) 2/0Dual I.Sاز دیگر ویژگی
گیری از لرزه
بهره
تواند آثار نامطلوب ناشی از لرزش دوربین را
این دوربین است که می
تا  6/5استاپ کاهش دهد.
این دوربین طی تنها  0/04ثانیه روی موضوع فوکوس میکند و
از این جهت ،بین تمام دوربینهای کامپکت بدون آینه ،سریعترین
سامانه فوکوس خودکار را دارد.
این دوربی���ن از حالت جدیدی با ن���ام High Resolution
برد؛ در این حالت 8 ،تصویر با فرمت
 modeدر عکاسی بهره می
شوند و خروجی آن ،به تکعکسی
 RAWو  JPEGبا هم تلفیق می
 80مگاپیکسلی تبدیل میشود.
با این اوصاف G9 ،با وضوح  6Kعکاس���ی و با وضوح  4Kویدیو
ضبط میکند.
قیم���ت ای���ن دوربی���ن ح���دود ی���ک ه���زار و  700دالر
است.

اجرای بی وقفه طرح تقویت فشار آب شرب 3
روستای شهرستان رودسر

طرح تقويت فشــار آب شرب  ۳روستای شهرســتان رودسر بدون وقفه
در حال اجراست.
مدير امور آب و فاضالب روســتايی رودســر امروز گفت :اين روستاها زير
پوشش مجتمع آبرسانی سالکجان قرار دارند.
مهدی عليزاده افزود :به منظور ارتقای کميّت آب آشاميدنی  ٢٨١خانوا ِر
اين روســتاها  ۳هزار متر لوله گذاری خط انتقال ،يك باب ايستگاه پمپاژ
و اتاقك کلرزنی اجرا می شود.
وی ،اعتبار پيش بينی شــده برای اجرای اين طرح را بيش از يك ميليارد
و  ٨٦۰ميليون ريال اعالم کرد.
در زمان حاضر  ٢٨هزار و  ٥۰۰مشــترك روســتايی شهرستان سرسبز
رودسر از نعمت آب آشاميدنی سالم و بهداشتی برخوردارند.

رفع ضعف فشار آب شرب  ۷00خانوار روستایی
شهرستان الهیجان

مدير امور آب و فاضالب روســتايی الهيجان از رفع ضعف فشار آب شرب
 ۷۰۰خانوار روستايی اين شهرستان خبر داد .بهارك مهدی پور ،با اشاره
به نصب و راه اندازی يك دســتگاه پمپ شناور و تعمير تابلوبرق مجتمع
آبرسانی روستايی سپهرپشت گفت :بيش از  ١٢۰ميليون ريال برای انجام
اين عمليات هزينه شــد.وی افــزود :با اجرای اين کار ،ضعف فشــار آب
آشاميدنی  ۷۰۰خانوا ِر بهره مند از اين مجتمع برطرف شد.

مدیرعامل شرکت آبفار گیالن خبر داد
 ۲۶۶پروژه آبرسانی روستایی گیالن در سال
جاری در دست اجراست

خریداران سایت دیوار ،سارقان خودرو بودند

اصفهان -بهمن توکلی فرد  -کارآگاهان پليس آگاهی اســتان  ۳ ،سارق
را که با مالكان خودروهای فروشــی در سايت ديوار تماس و تحت عنوان
خريدار تعداد  ١١دستگاه خودرو را سرقت کرده بودند ،دستگير کردند.
ســرهنگ "سعيد سليميان" رئيس پليس آگاهی استان اظهار داشت :در
پي شكايت تعدادي از همشهريان مبني بر سرقت خودروی آنها توسط ۳
فرد ناشناس ،رســيدگي به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه
با ســرقت پليس آگاهي قرار گرفت.وي تصريح کرد :در بررســیهای به
عملآمده مشخص شد اين سارقان بامالكان خودروهای فروشی در سايت
ديــوار تماس و پس از نوشــتن قولنامه و اخذ وکالــت تعويض پالك از
فروشنده او را فريب میدادند و خودرو را سرقت میکردند.
سرهنگ سليميان گفت :کارآگاهان پليس آگاهي پس از انجام يك سری
کارهای تخصصی موفق شدند  ۳ســارق را شناسايی و پس از هماهنگي
قضائي آنها را دســتگير کنند.اين مقام انتظامي افزود :افراد دستگير شده
به سرقت  ١١دستگاه خودرو شامل اپتيما ،هيونداي آزرا ،ام وي ام ،پرايد،
پژو پارس ،سمند و پرايد به ارزش  ۳ميليارد ريال اعتراف کردند.
رئيــس پليس آگاهــي در پايان از تحويل ســارقان به مرجــع قضائی و
بازگرداندن خودروهای ســرقتی به مالكان پس از طی مراحل قانونی خبر
داد و به همشــهريان توصيه کرد :اگر قصد فروش خودرو يا هر وســيله
ديگري را از طريق ســايتهای فضای مجازی داريد بايد محل مالقات را
خودتان تعيين کنيد در محل مالقات به تنهايی حاضر نشويد اگر خريدار
قصد چك کردن خودرو را دارد کنار آن فرد داخل خودرو بنشــينيد و از
تحويل مدارك خودرو به آنها اکيدا ً خودداري نماييد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
ایالم:تصمیمی برای تغییر ساعت کاری ادارات
ایالم اتخاذ نشده است

 ٢٦٦پروژه تامين و تقويت آب شــرب روستايی گيالن در سال جاری در
دســت اجراست.مديرعامل شــرکت آب و فاضالب روستايی گيالن صبح
امــروز با اعالم اين خبــر گفت ١٥٢ :ميليارد تومــان اعتبار برای اجرای
اين تعداد پروژه مصوب شــده که تاکنون  ۷۰ميليــارد تومان تخصيص
يافته اســت.محبعلی رنج ور افزود :با بهره بــرداری کامل از اين پروژه ها
 ٨٥هزار خانوار در  ٤٥۰روســتای استان از کميّت و کيفيت مناسب آب
آشــاميدنی برخوردار می شــوند.وی گفت :برای آبرسانی به اين روستاها
 ١١۰۰کيلومتر لوله گذاری خطوط انتقال و توزيع در حال اجراست.
وی تصريــح کرد :تا پايان ســال جــاری با توجه به ميــزان اعتباری که
تخصيص می يابــد ،تعدادی از اين پروژه ها به بهره برداری می رســند
که تالش ما بر آن اســت بيــن  ٢الی  ۳درصد به شــاخص بهره مندی
روستاهای گيالن از نعمت آب شرب افزوده شود .رنج ور ،با بيان اينكه در
زمان حاضر  ٢٨٦هزار و  ٦٦٨مشترك روستايی استان از خدمات شرکت
آب و فاضالب روســتايی برخوردارند ،افزود :گيالن دارای  ٢هزار و ٥۷١
روستاســت که از اين تعداد  ،هزار و  ۷٨١روستا از آب آشاميدنی سالم و
بهداشــتی برخوردارند .به گفته وی؛ آب شرب اين روستاها توسط ٤۰٢
حلقه چاه و  ٥٥١دهنه چشمه در حال تامين است.
وی ادامه داد :طول خطوط آبرسانی اين روستاها  ٢٢هزار کيلومتر و حجم
مخازن ذخيره و تعديل فشار هم  ١٤١هزار مترمكعب است.

مديرعامل شــرکت توزيع نيروی برق اســتان ايالم گفت :در حال حاضر
تصميمی برای تغيير ساعت کاری ادارات در مرکز ايالم و شهرستان های
حوزه شمالی اتخاذ نشده است.
هادی شــيرخانی  ،با بيان اينكه تغيير ســاعت کاری ادارات اســتان ،به
تصميم استاندار بستگی دارد ،اظهارداشت :اين موضوع بايستی در جلسه
شورای اداری استان مطرح و سپس تصميم گيری شود.
وی با اشاره به اينكه گرمای طاقت فرسا و بيش از حد معمول ،برای تغيير
ساعات کاری ادارات مالك است ،افزود :دمای مناطق شمالی استان کمتر
از اين ميزان است و تغيير ساعت کاری ،منوط به تصميم گيری در شورای
اداری استان و شخص استاندار است.مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق
استان ايالم به تغيير ســاعت کاری ادارات در شهرستان های گرمسيری
اســتان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت :ساعت کاری ادارت در شهرستان
های دهلران ،مهران ،آبدانان و دره شــهر تغيير يافته و از ساعت  ٦و نيم
صبح تا  ١٤و  ۳۰دقيقه تعيين شده است.
هادی شــيرخانی با اشــاره به کاهش تعرفه برق در مناطق گرمســيری،
يادآور شــد :اين موضوع نيز منوط به گزارش ســازمان هواشناســی و بر
اســاس شاخص های بلند مدت است و اگر در منطقه ای و در بلند مدت
ميانگين دمای هوا از  ٤٥درجه بيشتر شود ،تعرفه انرژی برق نيز بر اساس
چارچوب های قانونی ،کاهش می يابد.

به منظور تكميل طرح جامع آبرســانی به يكهزار روســتای گيالن ،يكی
از بزرگ ترين مجتمع های آبرســانی روستايی اســتان در روستای بيج
شهرســتان رشت در دست ساخت است.مديرعامل شرکت آب و فاضالب
روستايی گيالن در جلســه ای با حضور جبار کوچكی نژاد نماينده مردم
رشت در مجلس شورای اسالمی با اعالم اين خبر گفت :با بهره برداری از
مجتمع بيج به  ١٢روستای اين شهرستان آبرسانی می شود.
محبعلی رنج ور افزود :کار لوله گذاری خطوط انتقال و توزيع آب شــرب
اين روستاها به طول  ١٥۰کيلومتر انجام شده است.
وی ،با اشــاره به اينكه عمليات ســاخت  ٢باب مخزن زمينی و هوايی در
مجموع به حجم  ١١۰۰مترمكعب ،يك ايســتگاه پمپاژ و  ٢ســاختمان
کلرزنی و ديزل ژنراتور در حال اجراســت ،گفــت :تاکنون بيش از ١٢۰
ميليارد ريال اعتبا ِر صندوق توســعه ملی برای احداث مجتمع آبرســانی
روستايی بيج هزينه شده است.
بــه گفته رنج ور ،برای اتمام عمليات ســاخت اين مجتمع به  ۳۰ميليارد
ريال اعتبار نياز است که با بهره برداری از آن  ٨هزار و  ٥٤۰نفر از نعمت
آب آشاميدنی سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.

اصفهان  -بهمن توکلی فرد -جلســه بررسي چالشها و مسائل طرح هاي
توسعه شــهري چادگان با حضور مدير شهرسازي و معماري و سرپرست
اداره طرح هاي کالبدي اداره کل راه و شهرسازي استان ،معاون فرماندار
 ،شــهردار چادگان و تني چند از اعضاي شــوراي شــهر تشكيل و نقطه
نظرات شــورا و شــهرداري در خصوص طرح تفصيلي شهر چادگان مورد
بحث و بررســي قرار گرفت .پس از جلسه ،اعضا از موارد واقع در محدوده
شــهر بازديد نمودند.گفتني است طرح تفصيلي شهر چادگان با پيشرفت
فيزيكي  %۷٥در حال انجام اســت و بر اساس اعالم سرپرست اداره طرح
هاي کالبدي ،اين طرح مطابق برنامه زمانبندي تا آذر ماه  ١۳۹۷تصويب
و ابالغ خواهد شد.

تکمیل مجتمع آبرسانی روستایی بیج شهرستان
رشت به  300میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

مدیرعامل جدیدذوب آهن اصفهان منصوب شد

اصفهان  -بهمن توکلی فرد -طی جلســه ای با حضور مسئولين هلدينگ
شســتا و اعضاء هيات مديره ذوب آهن اصفهان  ،مهندس منصور يزدی
زاده به عنوان مديرعامل جديدذوب آهن اصفهان منصوب شد .
در اين جلســه از زحمات مهندس احمد صادقی مديرعامل ســابق اين
مجتمع عظيــم صنعتی تقدير گرديد  .قابل ذکر اســت مهندس يزدی
زاده که از شــهريور سال گذشــته به عنوان مديرعامل شرکت ملی فوالد
ايران فعاليت می نمود  ،از ســال  ۷۳در ذوب آهن اصفهان ســمت هايی
چون عضو هيات مديره  ،معاون برنامه ريزی و توســعه  ،معاون بازاريابی
و فروش  ،مديرفروش داخلی و … را تجربه نموده اســت  .وی در شكل
گيــری بورس کاالی ايران و همچنيــن اجرای پروژه ريل ملی ذوب آهن
نقش مهمی ايفا کرده است.

بررسي چالشها و مسائل طرح هاي توسعه شهري
شهر چادگان

در مدرسه علمیه خواهران اهل البیت (ع) مطرح
شد:
کسی که وارد حوزه علمیه می شود باید هدفش
مقدس باشد و ارزش این جایگاه را بداند

اصفهان  -بهمن توکلی فرد  -جلسه اخالق اساتيد و کارکنان با سخنراني
«حجت االســالم و المسلمين احمد محمودی» امام جمعه ملك شهر در
مدرسه علميه خواهران اهل البيت(ع) اين شهر برگزار شد.
حجت االســالم و المســلمين محمودی گفت :يكی از مسائلی که بعد از
انقالب شــكل گرفت ،حوزه علميه خواهران است که علو درجات را برای
امــام راحل داريم که اين جريان را به راه انداخت ،حوزه خواهران در ابتدا
محدود به شــهرهای بخصوصی بــود و در اصفهان بانو مجتهده امين(ره)
بودند که به اين عرصه آمدند و به درجات عالی هم رسيدند ،بعد از انقالب
حوزه علميه خواهران گسترش پيدا کرد تا خواهران بتوانند در اين عرصه
وارد شوند که به لطف خدا وارد شدند و کارهای قابل قبولی انجام دادند.
وی افزود :خواهران طلبه نســبت به آقايــان ،پايان نامه های بهتری ارائه
مــی دهند و ما اين را بــه فال نيك می گيريم ،تنها چيزی که در زندگی
برای انســان می ماند اين تحقيقات دينی اســت که به نوعی خدمت به
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آئورس باز هم برای گیمرهای
حرفهای ماوس ساخت

های
آئورس به عنوان یکی از زیرمجموعه
خانواده گیگابایت یک ماوس گیمینگ جدید
به بازار معرفی کرده اس����ت .این کمپانی در
زمینه تولید محص����والت گیمینگ برندی
شناخته شده و مطرح است و حاال روی تولید
ای و زیبا متمرکز شده است.
یک ماوس حرفه
ای این
فناوران -ماوس جدی����د و حرفه
خانواده که در نمایشگاه کامپیوتکس ۲۰۱۸
رونمایی ش����د ،آئورس  M5نام دارد که از
برد.
های قابل توجهی بهره می
ویژگی
از لحاظ طراحی ظاه����ری باید بگوییم که
این ماوس گیمینگ از نظر شاس����ی و شکل
تر
ظاهری بس����یار نزدیک به مدل رده پایین
های بسیاری از لحاظ
 M3است؛ اما تفاو ت
تر
های فنی و سرعت با ماوس قدیمی
قابلیت
این خانواده دارد.
یکی از تغییرات ظاهری که این محصول
به خود دیده است ،استفاده از خطوط RGB
زیباتر است که به  ۲۳ناحیه مختلف تقسیم
های نورپ����ردازی آن با
ش����وند و قابلیت
می
های
پشتیبانی از  ۱۶ /۷میلیون رنگ و جلوه
شوند.
ویژه نورپردازی تکمیل می
به این ترتی����ب گیمرها نه تنها یک ماوس
ای در دست خواهند داشت؛ بلکه هنگام
حرفه
برند.
کار با آن از زیبایی آن هم لذت می
استفاده از سنسور مادون قرمز Pixart
 3398کاربر را به دقت  16000 Dpiمجهز
میکند.
همچنین اس����تفاده از چندین وزنه ۲ /۵
گرمی با طراحی خاصی ،امکان تنظیم وزن
دهد.
ماوس را به کاربران می
های ژاپنی ORMON
استفاده از سوئیچ
هم بی����ش از  ۵۰میلیون کلی����ک را برای
کند .قیمت این
ای تضمین می
گیمرهای حرفه
ماوس هنوز از سوی آئورس اعالم نشده است.

جامعه هم هست.
امام جمعه ملك شــهر تصريح کرد :مدرك تحصيالت حوزوی صرفاً برای
تعليم ،تربيت و آموزش دينی است مثل ساير رشته های دانشگاهی نيست
که در جاهای مختلف بتوانند مشغول کار شوند .بنابراين زمينه اشتغال را
برای کسانی که وارد اين عرصه می شوند بايد فراهم کرد.
حجت االســالم و المسلمين محمودی بيان کرد :کسی که وارد حوزه می
شود بايد هدفش مقدس باشد و ارزش اين جايگاه را بداند .عالم بزرگواری
بودند که بدون وضو به قلم دست نمی زدند و می فرمودند که قلم مقدس
اســت و خداوند با آن قسم ياد کرده اســت و با اين ديد نگاه می کردند
بــه قلم و علــم و دانش ،اگر ما اين ارزش و جايــگاه را به هم بزنيم وبال
خواهد شد .باالترين حجاب بين بنده و خدا علمی است که در قالب چند
اصطالح قرار گيرد.
وی ادامــه داد :اخالق گفتنی نيســت ،انســان نياز به تذکــر دارد ،خود
پيامبر(ص) هم از سوی خداوند تذکراتی داشتند .پس انسان به هر مرحله
ای برسد نيازمند به تعليم ،تربيت و اخالق است .از بوعلی سينا پرسيدند
چــه کار می کنی؟ گفت :به دايره مجهوالتم اضافه می کنم .ما درس می
خوانيم و فكر می کنيم که مال تر می شــويم در حالی که انســان جاهل
تر می شــود ،بنابراين به علم خود مغرور نشــويم چون بشر محدود است
و علم خدا نامحدود.
امام جمعه ملك شهر ابراز داشت :علم و دانش بايد وسيله ای برای تعالی
انســان باشد ،مهم ترين علوم هم علوم دينی است چون مربوط با هدايت
بشر اســت .و چون موضوعش انسان اســت ارزش پيدا کرده است ،بايد
ارزش خــود را بدانيم که مبلغ دين هســتيم .اينكه ما از بين موجودات،
انســان شده ايم جای شــكر دارد .و الحمد هلل که مسلمان شده ايم و باز
الحمدهلل که شيعه اثنی عشری و خدا را شكر که مبلغ دين شده ايم ،اگر
جايگاه خود را بدانيم ،استفاده می کنيم.
حجت االسالم و المسلمين محمودی گفت :خدا غريق رحمت کند شهيد
مطهری را که انصافاً شخصيتی بود که دشمن ايشان را شناخته بود که از
ما گرفت ،امام راحل هيچ وقت جلوی مردم گريه نكردند اما برای شــهيد
مطهــری گريه کردنــد و در مورد کتاب های ايشــان فرمودند :که بدون
اســتثنا کتاب هايش هيچ مشكلی ندارد ،شــهيد مطهری با توجه به نياز
جامعه به نگارش کتاب می پرداخت .بنابراين شهيد مطهری به کاری که
انتخاب کرده بود عشــق و عالقه داشت ،شما هم با اعتقاد و ايمان و تمام
اميد پيش برويد که انتخاب درست و شايسته ای کرده ايد

بازگشایی محور پونل -خلخال در استان گیالن

مدير کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان گيالن خبر داد :محور
پونل -خلخال بازگشايی شد.
مهنــدس نــازك کار ،مدير کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان
گيــالن با اعــالم اين خبر گفت :بــا تالش بی وقفه و مســتمر راهداران
شهرســتان رضوانشهر يكصد متر از محور پونل -خلخال که در اثر ريزش
کوه مسدود شده بود بازگشايی شد.
وی خاطر نشــان نمود :طی دو هفته تالش بــی وقفه راهداران ،افزون بر
۷٥هزار متر مكعب ريزش برداری محور مذکور صورت پذيرفت.
مدير کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان گيالن در ادامه افزود:
٥دســتگاه ماشــين آالت راهداری بــه همراه  ۷نيروی راهــدار عمليات
پاکسازی اين مسير را طی  ١٤روز به انجام رساندند.
اين مقام مســئول در خصوص علت بروز ريزش در محورهای کوهستانی
گفت :وقوع بارشهای شديد و غرقابی شدن توده های خاك يكی از داليل
اصلی وقوع ريزش و رانش کوه در مســيرهای کوهستانی می باشد .محور
کوهســتانی پونل -خلخال نيز از اين قاعده مستثنی نبوده  ،به نحوی که
طی ســالهای گذشته نيزدر اثر وقوع بارشها که در فصول مختلف سال به
وقوع پيوسته ،به تناوب شاهد ريزش کوه در اين منطقه بوديم.

فراخوان پذیرش قرارداد کار معین در دانشگاه
علوم پزشکی گیالن

دانشــگاه علوم پزشكی گيالن ،برای تامين نيروی مشاغل تخصصی مورد
نيــاز خود ،از افراد واجدالشــرايط به صورت قــراداد کار معين ،دعوت به
همكاری می نمايد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانی دانشــگاه علوم پزشــكی گيالن (وبدا)؛
دانشــگاه علوم پزشــكی و خدمات بهداشــتی درمانی گيــالن ،در نظر
دارد برای تامين نيروی مشــاغل تخصصی مــورد نياز خود در واحدهای
تحت پوشــش ،در رشته های شغلی پزشــك عمومی ،داروساز ،کاردان و
کارشــناس فوريتهای پزشكی ،تعدادی از افراد واجدالشرايط را به صورت
قراداد کار معين پذيرش نمايد

برگزاری دوره آموزشی تحت عنوان " اقدامات
پیشگیرانه برای جلوگیری
از آتش سوزی جنگل ها" در شهرستان تالش

به گزارش روابــط عمومی اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری اســتان
گيالن ،دوره آموزشی تحت عنوان " اقدامات پيشگيرانه برای جلوگيری از
آتش سوزی جنگل ها" در شهرستان تالش برگزار گرديد.
در اين دوره آموزشــی که به همــت اداره منابع طبيعــی و آبخيزداری
شهرستان تالش و با همكاری اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان
گيــالن و دعوت از جمع کثيری از همياران طبيعت ،دهياران و شــورای
اســالمی ،مجريان و بهره برداران تشكيل شد ،نحوه همكاری و روشهای
اطفاء حريق جنگل ها توســط کارشناســان خبره منابع طبيعی آموزش
داده شد.

