تلفن همراه
New Tab

پیامک

جزییاتی از مشخصات گوشی G7
موتوروال

آید اما مشخصات
موتو  G7س���ال آینده می
فنی و رندر  5kآن ،منتشرشده است و ظاهرا
تر  G7پالس خواهد
 G7همراه با مدل بزر گ
آمد.
خبرآنالین -سری  Gپرفرو شترین گوشی
قیمت محسوب
موتوروال است که میان رده ارزان
میشود و چیزی که این گوشی را با سایر مدلها
متفاوت میکند نمایشگر ناچدار با نسبت 18:9
نمایشگر به بدنه اس���ت که جلوه خاصی به آن
داده است.
جی  7در ابعاد  157در  75/3در  8میلیمتر
شده و ضخامت گوشی به  9/5میلیمتر
طراحی
با احتساب دوربین میرسد.
 4گیگ رم 64 ،گیگ حافظه ،دو دوربین 16
و  5در عقب و یک دوربین  12مگاپیکس���لی
س���لفی در کن���ار بات���ری  3500میلیآمپر
ساعت؛ از دیگر مش���خصات فنی این گوشی
اس���ت که با آندرویید  9راهی ب���ازار خواهد
شد.

وان پالس T6
اوایل آبان معرفی میشود

وان پالس  T6به عنوان نسل جدید گوشی
هوشمند پرچمدار ش���یائومی  ۸آبان ماه طی
مراسمی که ساعت  ۱۸در شهر نیویورک برگزار
میشود ،رونمایی خواهد شد.
فناوران -پیشتر گفته شده بود که وان پالس
 T6سال جاری میالدی به بازار عرضه خواهد
شد .تاکنون تصاویر بسیاری از وان پالس T6
منتشر شده اس���ت .حتی مشخصات کلیدی و
قیمت آن نیز پیش از رونمایی رس���می فاش
شد.
براساس خبرهای قبلی ،انتظار میرود که این
گوشی هوشمند در تاریخ  ۱۷اکتبر برابر با ۲۵
مهرماه و یک روز بعد از رویداد  ۱۶اکتبر (۲۴
مهرماه) هوواوی برای معرفی هواوی میت  ۲۰پرو
صورت رسمی رونمایی شود .خبرهای مختلفی
به
های OnePlus
در مورد مشخصات و ویژگی
 T6منتشر شده است؛ پیش���تر گفته شده بود
که وان پالس  T6از سنسور اثر انگشت در زیر
صفحهنمایش بهره میبرد.
براس���اس خبرهای لورفته ،ظاهرا باید منتظر
وان پالس  ۶ت���ی بدون ج���ک هدفون 3/5
میلیمتری باشیم.
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پیکسل  3گوگل فناوران -گوگل دیشب طی مراسمی از سومین نسل گوشیهای سری پیکسل رونمایی کرد .گوشیهای نسل سوم
پیکسل مثل قبل در دو نسخه رونمایی شدند و قرار است برای رقابت با آیفون  10xو  ،10x maxنوت  9و میت 20
رونمایی شد
هوواوی راهی بازار شوند.

مدیرکل گمرک:

بیشتر گوشیهای وارداتی ترخیص شدهاند

مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد گمرک کشور اعالم
کرد که بیشتر گوشیهای وارداتی از گمرک ترخیص شده
است.
صداوسیما  -علی معقولی اعالم کرد که اکنون حدود
 100هزار گوشی تلفن همراه در گمرک باقی مانده که آن
نیز در حال ترخیص است.
به گفته وی ،بیشتر گوشیهای وارداتی به دلیل قیمت
گذاری در انبارها ماندهاند .از  22فروردین امس���ال دولت
مصوب کرد ثبت سفارش فقط از طریق بانکی انجام شود
و همه کاالهای وارداتی پیش از این تاریخ ،اجازه ترخیص
داشتند.
معقولی درباره ارزشگذاری کاالهای وارداتی در گمرک
افزود :پیش از اختص���اص ارز  4ه���زار و  200تومانی،
واردکنندگان خواه���ان ارزشگذاری کمتر کاال در گمرک
بودند اما پس از آن با درخواس���تهای مک���رر افزایش
قیمتگذاری کاالها روبهرو شدیم.
در گمرک ارزشگذاری واقعی انجام میش���ود و کاالیی
به دلیل ارزشگذاری در گمرک متوقف نشده است .روزانه
بیش از  4هزار اظهار در گم���رک داریم و فقط  2درصد
توقیف کاال در گمرک بیش از معمول اس���ت و  90درصد
شوند کمتر از سه روز ترخیص
کاالهایی که وارد گمرک می
میشوند.
معقولی با بیان اینکه ممکن اس���ت برخی کاالها برای
قیمت گذاری به دقت بیش���تری نیاز داشته باشند گفت:
نباید توقیف کاالها در گمرک به دالیل دیگر را به مسائل

مدیرکل واردات و
امور مناطق آزاد گمرک
کشور اعالم کرد که
بیشتر گوشیهای
وارداتی از گمرک
ترخیص شده است.
این در حالی است
که دبیر کمیسیون
تخصصی گوشی تلفن
همراه گفت :در  ۴ماه
گذشته هیچ گوشی
تلفن همراهی بصورت
قانونی وارد بازار
نشده و واحدهای
صنفی در این بخش با
کمبود مواجه هستند

های دیگر
گمرکی ربط دهیم زیرا گمرک تابع بخش���نامه
دستگاههاست.
اند
اگر کاالهایی که با ارز  4هزار و  200تومانی وارد شده
اند ،ک���د رهگیری و کارهای دیگر
و در گمرک باقی مانده
را انجام داده باشند گمرک پاسخگو است اما دالیل دیگر
های دیگر پیگیری کرد .بیشتر
توقیف را باید از دس���تگاه
کاالهایی که با ارز  4هزار و  200تومانی وارد ش���ده و در
ای
اند به دلیل نگرفتن کد رهگیری و مساله
گمرک توقیف
بین وارد کننده و بانکهاست.
یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات کشور نیز گفت:
 26پرونده درباره گرانفروش���ی گوشی تلفن همراه به این
سازمان ارسال شد که تاکنون حکم  13پرونده صادر و 13
پرونده نیز در حال رسیدگی است.
وی دلیل طوالنی شدن رسیدگی به برخی پروندهها را
ها به اس���تعالم سازمان تعزیرات
تأخیر در پاسخ سازمان
حکومتی اعالم و اضافه کرد :متأسفانه از برخی سازمانها
 45روز است استعالم کردهایم اما تاکنون پاسخی ندادند.
رایگانی گفت :توقیف گوش���یهای تلفن همراه به دلیل
رسیدگی یا حکم س���ازمان تعزیرات حکومتی نیست بلکه
توقیف این گوشیها به دستور قوه قضاییه انجام میشود.
وی افزود :بر اساس حکم سازمان تعزیرات حکومتی نه
کسی در بازداشت و نه گوشی موبایلی توقیف شده است
بلکه توقیف گوشیها بر اساس دستور دادستان کل کشور
انجام میشود.
در همین رابطه ابراهیم درس���تی رییس اتحادیه صنف
دس���تگاه های مخابراتی و ارتباطی نیز گفت :نباید واحد
صنفی مقصر مش���کالت گوش���ی تلفن همراه نشان داده
شود .اکنون اجازه فروش  600هزار گوشی تلفن همراه را
نمیدهند و گوشیها را قیمتگذاری نمیکنند در حالی که
های دیگر
کننده و دستگاه
بارها از سازمان حمایت مصرف
درخواست قیمتگذاری کردهایم.
درستی با بیان اینکه گوش���ی تلفن همراه تنها کاالیی
است که امکان قاچاق آن وجود ندارد گفت :زمانی  2هزار
رفت اما
میلیارد تومان به جیب قاچاقچی���ان موبایل می
اکنون این رقم صفر اس���ت 19 .نفر از اشخاصی که ارز 4
های تلفن همراه وارداتی
هزار و  200تومانی گرفتند ،گوشی
را با قیمت دیگری فروختند اما  22نفر مش���کلی در این
زمینه نداشتند.
به گفته درستی ،سه ماه و نیم است که موبایل وارد بازار
نشده یا در گمرک توقیف اس���ت .با مجرمها باید برخورد
شود اما کاالها را باید وارد بازار کنیم.

اخبار شهرستان ها

با حضور معاون وزیر ارتباطات انجام شد
ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شبکه فیبر نوری
متصل شد
بهمن توکلی فــرد -تجهیز و اتصال ورزشــگاه بزرگ نقش جهان
به شــبکه فیبر نوری و ارایه سرویس  WiFiبا اعتباری افزون بر 20
میلیــارد و  672میلیــون ریال در آیینی با حصور دهدشــتی معاون
پارلمانی وزیر ارتباطات و جمعی از مسئولین محلی مورد بهره برداری
قرار گرفت  .دکتر مشایخی معاون تجاری مخابرات منطقه اصفهان و
تابش مدیر باشــگاه فوالد سپاهان در این آیین با اشاره به تفاهم نامه
منعقده اعالم نمودند این طرح در دوفاز اجرا شــده که در فاز نخست
دوربن رختکن و اطراف زمین شــامل بــا  10عدد  OTBبه همراه
اجرای  144کر فیبر نوری جهت واحد ســیار تلویزیون و در فاز دوم
دوربین های طبقات شــامل  6عدد  OTBمی باشد همچنین مدیر
مخابرات اســتان گفت در این طرح  9هــزار و  250متر فیبر نوری
اجرا شده است .
الزم به ذکر است اجرای طرح  OCDFو فیوژن فاز اول کابل های
صدا وسیما از دیگر برنامه های این پروژه است .
با اجرای این طرح در ورزشــگاه نقش جهان پوشش کامل WiFi
در ورزشــگاه ارایه تلفن های موردنیاز ورزشــگاه بر بستر فیبر نوری
تجهیز و تامین  UPLinkهمراه اول جهت ارایه سرویس  4Gامکان
واگــذاری فیبر نوری بصورت  FTTHوتامیــن ارتباط کلیه دوربین
های ورزشگاه با صدا وسیمای استان از طریق فیبر نوری و پهنای باند
و حذف رادیو امکان پذیر خواهد بود .
در پایان این آیین لوح تقدیر و توپ امضاء شــده باشــگاه سپاهان
توســط تابش مدیرعامل به معاون تجاری و رئیس اداره مشــترکین
همراه اول و جمعی از دست اندرکاران این پروژه اهدا شد .
همچنین لباس ورزشــی تیم فوتبال سپاهان با شماره  20و شال
مربوطــه جهت اهدا به مهندس جهرمی وزیر ارتباطات که به دالیلی
از رســیدن به هواپیما جا مانده بود تحویل آقای دهدشــتی معاون
وزیر گردید

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در
سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
مــژگان میرزایی-خبرنگارفنــاوران اطالعات-گرگان-بــه منظور
گرامیداشــت هفته دفاع مقــدس و یاد و خاطــره ایثارگری خانواده
های معظم شــهدا ،جانبازان ،آزادگان و رزمندگان مراسم باشکوهی
7مهرماه در محل حسینیه سازمان برگزار شد.
در این مراسم که با مداحی مداح اهل بیت (ع) آغاز شد ابتدا یحیی
صمدی نژاد مدیرعامل کانون ســنگر سازان بی سنگر استان گلستان
گفت :جهادگران با تقدیم هزاران شــهید و دهها هزار آزاده و جانباز
نقش بی بدیلی در دوران دفاع مقدس ایفا کرده اند.
وی افزود :رسیدگی به امور رزمندگان و ایثارگران دفاع مقدس که
بهترین فرصتهای زندگی را برای خدمت در جبهه ها از دســت داده
اند ،یک وظیفه است.
در ادامه دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان
گفت :امروز نیز همانند گذشته به مدیریت جهادی نیاز داریم و برای
حل مشکالت نیازمند مدیریت جهادی هستیم.
وی افــزود :احیای فرهنگ جهادی و توجه به نوآوری ها و اقدامات
جهادگران در دوران دفاع مقدس راهکار حل مشکالت کشور است.
در ادامه ســردار نبی زاده فرمانده قرارگاه نجف جهاد سازندگی در
دوران دفاع مقدس که مهمان ویژه مراسم بود با اشاره به گستردگی
و تنوع نقش جهادگران در دوران دفاع مقدس افزود :گرامیداشت یاد
و خاطره کســانی که با روحیه ایثارگری و خدمت برای کشور افتخار
آفریده اند ،امری ضروری است.
وی با بیــان خاطراتی از ایثارگری ها و رشــادت های رزمندگان
سلحشور  ،نقش موثر و حضور گســترده و ارزشمند سنگرسازان بی
ســنگر استان گلســتان را در دوران دفاع مقدس بســیار قابل توجه
دانست.
در پایان این مراسم به تعدادی از خانواده های فرماندهان سرافراز
مهندسی رزمی استان گلستان لوح سپاس اهدا شد.

دکترمهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان
گلستان:
اختصاص  3هزار هکتار اراضی کشاورزی گلستان
به خشکه کاری برنج تا سال آینده
مــژگان میرزایی-خبرنگارفنــاوران اطالعات-گرگان-رئیــس
جهادکشــاورزی گلســتان گفت :برای حفظ خاک و منابع آبی باید
برنامه توسعه ای داشته باشیم و سعی می کنیم تا سال آینده حداقل
در  2تا  ۳هزار هکتار از اراضی استان گلستان خشکه کاری برنج را با

استقبالی که کشاورزان بعمل آوردند داشته باشیم.
دکتر مهاجر افزود :براساس دســتورالعمل وزارت جهادکشاورزی؛
کشت شالی به سبب نیاز زیاد به آب ،در زمین های غیرن َسَ ق گلستان
ممنوع اســت و حتی از کشــت آن در زمین های نســق استان هم
هیچگونه حمایتی نمی شود.
وی با بیان اینکه امســال برای کشــت  80هزار هکتاری شالی در
این اســتان حدود یک میلیارد و  200میلیون مترمکعب آب مصرف
شد ،از حمایت های فنی ،مهندسی و تسهیالتی از روش خشکه کاری
شالی در گلستان خبر داد.

شهردار مشهد مقدس
در نشست معاونان و مدیران حوزه حمل و نقل و
ترافیک شهرداریهای کشور؛
قانون ،سیاستهای دولت و ابزارهای مدیریتی
کلید واژههای حمل و نقل عمومی هستند

محمد رضا رحمتی  -در حمل و نقل عمومی ما بیشــتر به تعریض
خیابانها توجه کردهایم درحالی که باید بیشــتر به تعریض پیادهروها
توجه داشته باشیم و به سمت سخت شدن استفاده از خودرو شخصی
حرکت کنیم.
شهردار مشهد مقدس با اشاره به اینکه موضوع حمل و نقل عمومی
بیش از نیم قرن است که در کشور ما جدی شده است ،اما با توجه به
تجربیاتم در حوزه شهرداریها ،مباحث و صحبتهایی که در جلسات
مرتبط با حمل و نقل عمومی زده میشــود همان حرفهای 40-۳0
ســال قبل اســت ،گفت :معتقدم در حال حاضر قانون ،سیاستهای
دولت و ابزارهای مدیریتی  ۳کلید واژه مهم حوزه حمل و نقل عمومی
است که باید به آن توجه شود.
 ،تقیزاده خامســی در نشســت تخصصی معاونان و مدیران حوزه
حمل و نقل و ترافیک شــهرداریهای کشــورکه بــا حضور رئیس و
اعضای شــورای شهر مشهد برگزار شــد ،افزود :یکی از چالشها در
حوزه حمل و نقل عمومی قوانین اســت که معتقدم تغییر قانون کار
ســختی نیســت و با پیگیری و مذاکره با نمایندگان مجلس راه برای
تغییر قوانین حوزه حمل و نقل باز است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از کلید واژههای مرتبط با حوزه حمل
و نقل عمومی سیاســتهای دولتها در قبال این حوزه است ،اظهار
کــرد :تمامی دولتها با افت خیز به توســعه حمل ونقل عمومی در
کشور نگاه مثبت داشتهاند و با شناختی که از دولت و رئیس جمهور
دارم نگاهشان به حوزه حمل و نقل عمومی مثبت است.
تقیزاده خامســی با تقدیــر از کمکهای دولت بــه حمل و نقل
عمومی شــهر مشهد در سال گذشــته تصریح کرد :شهرداری مشهد
تنها شــهرداری در کشور بود که اواخر سال  96موفق به انتشار 700
میلیارد تومان اوراق مشارکت شد در حالی که اگر دولت در این زمینه
کمک نمیکرد این کار سخت بود ،لذا با توجه به این موضوع شرایط
کمک به حمل و نقل عمومی در دولت وجود دارد.
شــهردار مشــهد مقدس ادامه داد :اکنون شهردار تهران به عنوان
نماینده کالنشــهرها در دولت حضور دارد ،لذا اگــر به مصوبهای در
خصوص کمک دولت به حمل و نقل عمومی شــهرها نیاز اســت این
موضــوع را میتوانیم از این طریق به ســرانجام برســانیم و در کنار
کالنشهرها ،شهرداریهای سایر شــهرها نیز میتوانند در این رابطه
مشارکت داشته باشند.
وی گفت :نکته بعدی که باید به آن در حوزه حمل و نقل عمومی
توجه شود ،ابزار مدیریتی است که قانون و سیاستهای دولت بخشی
از این ابزارها هستند.
شــهردار مشــهد مقدس با بیان اینکه موضوع ســهم شهرداری و
پلیس راهور باید در حوزه مباحث ترافیکی حل شــود ،اضافه کرد :ما
تا کجا میتوانیم ترافیک را مدیریت کنیم در حالی که حداقل ابزارها
در اختیار شــهرداریها است ،این بدین معنی نیست که پلیس راهور
نخواهد اما نمیتواند.
تقیزاده خامســی گفت :هر چند که در شهر مشهد با پلیس راهور
هماهنگ هســتیم اما باز هم در مباحث ترافیکی مشــکل داریم زیرا
پلیس راهور زیر مجموعه نیروی انتظامی است در حالی که باید بیاید
زیرمجموعه شــهرداریها البته نه مثل تهران؛ و اگر هم قرار نیســت
این اتفــاق بیفتد به مردم بگویید که مدیریت مشــکالت ترافیکی با
شهرداری نیست.
شهردار مشهد مقدس افزود :اکنون همه شهروندان حل مشکالت
ترافیکی را از شهرداری میخواهند در صورتی که این گونه نیست لذا
این مسئله باید حل شود.
وی با اشاره به اینکه در حوزه انسان محوری در حمل و نقل عمومی
از جمله ترویج دوچرخه ســواری موفق نبودهایم ،اظهار کرد :باید این
موضوع بررســی شــود که چرا مردم از دوچرخه استفاده نمیکنند؛

ما در شــهر مشــهد در نقاط مختلف شهر ایســتگاههای دوچرخه را
ایجاد کردهایم اما مردم استفاده نمیکنند لذا باید بنشینیم و در این
خصــوص گفتگو کنیم و با تبادل تجارب به یــک راهکار با توجه به
فرهنگ ایرانی برای ترویج استفاده از دوچرخه برسیم.
وی ادامه داد :در حمل و نقل عمومی ما بیشتر به تعریض خیابانها
توجه کردهایم درحالی که باید بیشــتر به تعریــض پیادهروها توجه
داشــته باشــیم و به سمت سخت شدن اســتفاده از خودرو شخصی
حرکــت کنیم که ایــن موضوع به ایجاد زیرســاخت و قانون احتیاج
دارد ،همانند ترویج اســتفاده از کمربنــد ایمنی در خودرو که اکنون
جا افتاده و میتواند الگوی خوبی برای ترویج فرهنگ اســتفاده کمتر
از خودرو شخصی باشد.تقیزاده خامسی با بیان اینکه با توجه به نرخ
ارز احداث مترو گران تمام میشــود ،گفت :اکنون نمیدانیم اگر ارز
دولتی به احداث مترو اختصاص داده نشود چه باید بکنیم درحالی که
 70درصد هزینههای مترو که خرید تجهیزات است به ارز نیاز دارد و
اکنون با این نرخها هزینه ساخت مترو  ۳برابر شده است.
شــهردار مشــهد افزود :قرار بود ادامه خط  2مترو را تا پایان سال
به ســرانجام برسانیم و اعتبارش را نیز تامین کرده بودیم اما اکنون با
اینکه بیشــتر تجهیزات مورد نیاز را خریداری کردهایم ،اگر ارز مورد
نیاز را به نرخ "نیما" تامین کنیم تمام پولی را که برای امســال خط
دو در نظر گرفته بودیــم را باید برای بخش کوچکی از تجهیزات که
درگمرک اســت پرداخت کنیم لذا در بیانیه ای که در پایان نشست
صادر میکنید به این موضوعات توجه کنید.

نظارت و ساماندهی  485نتسرا در طرح مرصاد 9
پلیس فتای اصفهان
اصفهــان -بهمن توکلی فرد -رئیس پلیــس فضاي تولید و تبادل
اطالعات استان از نظارت و ســاماندهی  485نتسرا باهدف افزایش
اشراف صنفي و نظارت منظم و کارشناسي شده توسط مأموران پلیس
فتای این فرماندهی درنتیجه اجرای طرح مرصاد  9خبر داد.
ســرهنگ "ســید مصطفي مرتضوي" اظهار داشت  :امروزه شبکه
جهاني اینترنت،فضاي مناســبي را براي مجرمــان در انجام اقدامات
مجرمانــه ایجاد کــرده و کافینتهــا بهعنوان مراکــز ارائه خدمات
حضــوري اینترنت  ،قابلدســترسترین درگاه ورود به این شــبکه
میباشــند که در مواردي موردتوجه مجرمــان اینترنتي قرارگرفته و
اقدامات مجرمانه خود را از این طریق انجام دادهاند.
وي افزود :از ســوي دیگر این مراکز محل ارائه اینترنت عمومي به
افراد جامعه است که براي رفع نیازمندیهایشان بسیاري از اطالعات
محرمانه شــخصي خود را از طریق دســتگاههای ســختافزاری این
واحدهای صنفي وارد شبکه میکنند.
این مقام انتظامي بیان داشــت  :درنتیجه اجــرای طرح عملیاتی
مرصــاد  9از تعــداد 485نتســرا باهدف افزایش اشــراف صنفي و
نظارت منظم و کارشناسي شــده توسط مأموران پلیس فتای استان
اصفهان نظارت و بازرســی شد.وي خاطرنشــان کرد :شهروندان در
صورت مشاهده موارد مشــکوک موضوع را از طریق ایمیل به نشاني
 Esfahan-fata@police.irبه کارشناسان این پلیس اطالع دهند
تا امنیت پایداري براي کاربران اینترنت این مراکز ایجاد کرده و نهایتاً
در صورت وقوع جرم ،پیگیري پلیس را با نتیجه همراه بسازد

رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران توس
شورای اسالمی شهر مشهد
توس برای سرمایهگذاری نیازمند احیا است

یاسر وطن پور ازغندی-رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران
توس شورای اسالمی شهر مشهد گفت :باید منطقه توس را احیا
کنیم ،آنگاه سرمایهگذار خود دستبهکار میشود.
 ،ســید مسعود ریاضی در ارتباط با سرمایهگذاری در منطقه توس
مشهد اظهار کرد :ســرمایهگذاران فرصتهای مختلف سرمایهگذاری
را میشناســند و بهدرســتی از این فرصتها استفاده میکنند اما در
شرایط فعلی سرمایهگذاری در این منطقه به ثمر نمیرسد.
وی با بیان اینکه ما عالقهمند به سرمایهگذاری سرمایهگذاران برای
فرهنگ این شهر هستیم ،تصریح کرد :در حال حاضر در منطقه توس
مشــکل پول و ســرمایهگذاری نداریم زیرا ما در شرایط فعلی طرح و
بســتر الزم برای انجام سرمایهگذاری را نداریم.رئیس کمیسیون ویژه
توســعه و عمران توس شورای اسالمی شهر مشــهد بیان کرد :برای
ســرمایهگذاری در منطقه توس در ابتدا باید این منطقه را احیا کنیم
همانطوری که یک انســان برای زندگی در ابتدا باید نفس بکشد ما
نیز باید به این منطقه همانند یک انســان تنفس مصنوعی بدهیم تا
توس جان بگیرد آنگاه سرمایهگذاران راه خود را پیدا میکنند و برای
سرمایهگذاری در این منطقه اعالم آمادگی میکنند.
رئیس کمیســیون ویژه توسعه و عمران توس شورای اسالمی شهر
مشــهد گفت :برای این مهم ما باید طــرح تفصیلی و جامع توس را

درس���تی گفت :ماهانه به  1میلیون گوشی در بازار نیاز
داریم و بر اساس ایام خاصی مانند عید نوروز تقاضای بازار،
ساالنه  15میلیون گوشی اس���ت .اکنون حدود  3میلیون
گوش���ی تلفن همراه در بازار ،کمب���ود داریم 75 .درصد
اشخاصی که مجوز خاص گرفتند در واردات گوشی تلفن
ها و بخش خصوصی
همراه دچار مشکل شدند اما نمایندگی
رو نشدند.
با چنین مشکلی روبه
وی افزود :اگر بخش خصوصی را حمایت نمیکنید چوب
های تلفن
الی چرخ آن نگذاریم .برای قیمت گذاری گوشی
ها با ارز نیمایی
همراه اخیرا ً تصمیم گرفته شد این گوشی
محاس���به  4درصد حق گمرک و  9درصد مالیات ارزش
افزوده آن پرداخت شود و وارد کننده با احتساب  15درصد
این گوشیها وارد بازار کند اما این تصمیم تاکنون اعالم
نشده است.
وی افزود :درباره پروندههای واردات گوشی تلفن همراه
بیش از  20نفر در بازداش���ت هس���تند و چطور برخی
دستگاهها  45روز است پاسخ استعالم سازمان تعزیرات را
دهند .اکنون در بازار موبایل رکود اس���ت و خریداری
نمی
وجود ندارد اما اگر کاال تأمین ش���ود و به وارد کننده بر
اساس س���امانه نیما ارز اختصاص یابد قیمت گوشیهای
تلفن همراه  50درصد کاهش مییابد.
این در حالی است که دبیر کمیسیون تخصصی گوشی
تلفن همراه گفت :در  ۴ماه گذش���ته هیچ گوشی تلفن
های صنفی
همراهی بصورت قانونی وارد بازار نشده و واحد
در این بخش با کمبود مواجه هستند.
ناصری با بیان اینکه  75هزار واح���د صنفی فعالی در
این حوزه با مشکل جدی مواجهند ،افزود :هم اکنون 600
هزار تلفن همراه در گمرک کش���ور وجود دارد که وزیر
های خ���ود خبر از ترخیص این کاال
ارتباطات در مصاحبه
داده اما تاکنون هیچ گوشی تلفن همراهی به کشور وارد
نشده است.
وی دخیل بودن چند ارگان و دستگاه نظارتی را در این
بخش از مشکالت حل نش���دن مساله تلفن همراه دانست
و ادامه داد :این دس���تگاهها هماهنگی الزم را باهم ندارند
و همین امر سبب بروز مش���کل و طوالنی شدن رفع آن
شده است.
دبیر کمیسیون تخصصی گوشی تلفن همراه با بیان اینکه
محدودیت واردکنندگان تلفن همراه نیز به مشکالت موجود
دامن زده است گفت :اگر وزارت صنعت ،معدن و تجارت
شرایط واردات را تسهیل کند میتوان التهابات را در بازار
این کاال کاهش داد.

نهایی کنیم و مجوزهای ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری را
برای ســرمایهگذاری اخذ کنیم از طرفی باید بعد از احیای کهندژ و
جلوخان ،راه دسترسی را مهیا کنیم.
ریاضــی تأکید کــرد :زمانی کــه بســترهای اولیه بــرای انجام
ســرمایهگذاری در منطقــه تــوس مهیا شــود ،ســرمایهگذار خود
دستبهکار میشود اما تا زمانی که این بسترها فراهم نیست ،صحبت
از سرمایهگذاری امری بیهوده است

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی بین اداره کل
آموزش فنی و حرفه ای کشور و انجمن گاز استان
تفاهم نامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
و انجمن گاز استان سیستان و بلوچستان منعقد شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اســتان
سیســتان و بلوچســتان ؛ جلیل شــهریاری معاون آموزش ،پژوهش
وبرنامه ریزی اداره کل در تشریح این خبرگفت  :انعقاد این تفاهمنامه
در راســتای ایجاد ظرفیت هــای جدید و اســتفاده از ظرفیت های
مشترک با شرکای آموزشی  ،نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی ،
ارتقاء ســطح مهارتهای حرفه ای توانمند سازی نیروهای ماهر کارجو
و شاغالن انجمن گاز استان بوده است .
شهریاری با اشــاره به هدف انعقاد از این تفاهمنامه افزود  :فراهم
نمودن زمینه فعالیت مهارت آموختگان مراکز آموزشی در حرفه لوله
کشــی گاز خانگی و تجاری و توانمند ســازی اعضای تحت پوشش
انجمــن از طریق اجرای دوره های آموزشــی با اســتفاده از امکانات
و ظرفیت های مشترک از اهداف مهم انعقاد این تفاهمنامه است .
وی با اشــاره به تعهدات اداره کل در ایــن تفاهمنامه تصریح کرد
 :برگــزاری دوره های آموزش مهارتی ویــژه اعضا  ،اجرای دوره های
تکمیلی بازاریابی و کارآفرینــی  ،برگزاری دوره های  hseو ایمنی ،
اســتفاده ازافراد خبره واجد شرایط معرفی شــده از سوی انجمن به
عنوان آزمونگران عملی رشته جوشکاری و بازرسی جوش و همچنین
ارائه بانک اطالعاتی کار آموزان مهارت آموخته حرفه لوله کشــی گاز
خانگی به منظور معرفی به پیمانکاران و مجریان جهت تامین نیروی
کار متخصص از مهمترین تعهدات اداره کل در این تفاهمنامه است .
نماینده انجمن گاز اســتان نیزضمن تاکید بر تعهدات انجمن گاز
اســتان در این تفاهمنامه اظهار داشــت  :معرفی نماینده انجمن به
منظور نیاز ســنجی و هماهنگی برنامه ریزی آموزشی  ،ارائه مدارک
متقاضیــان آموزش ،مشــاوره و معرفی جوشــکاران تجربی فعال در
پروژه هــای در حال اجرا به منظور شــرکت در آزمون های ادواری
و هماهنگــی با مجریان گاز در خصــوص معرفی کار آموزان مهارت
آموختــه جهت کارورزی در محیط کار عملی  ،از مهمترین تعهدات
انجمن گاز استان است .
بهمــن خدادادی خاطر نشــان کرد  :انجمن گاز اســتان در صدد
تجهیز نیروهــای آماده به کار بومی بــرای بکارگیری در پروژه های
استان است و این تفاهمنامه تسهیل کننده این مسیر است .

اعضاي هیأت رئیسه و مدیرعامل خانه ارتباطات
استان اصفهان انتخاب شدند

اصفهان  -بهمن توکلی فرد
اعضاي هیأت مدیره خانه ارتباطات استان اصفهان پس از بحث و
تبادل نظر و بررســي برنامه هاي نامزدهاي مدیرعاملي ،در جلسه 14
مهرماه  97حمیدرضا عسکري را به عنوان مدیرعامل خانه ارتباطات
استان اصفهان انتخاب کردند.
به گزارش رســیده از روابط عمومي خانه ارتباطات استان اصفهان،
پیش از آن بر اســاس ماده  16اساســنامه ،اعضــاي هیأت مدیره در
اولین جلسه رسمي که در محل اداره کل ارتباطات و امور بین الملل
اســتانداري اصفهان برگزار شد ،هیأت رئیســه خود را انتخاب کرده
بودنــد که از این میان با رأي تمامي اعضا؛ فضل اله ســلطاني رناني
به عنوان رئیس ،دکتر ســیدمحمد موســوي به عنوان نایب رئیس،
دکتر مهرناز آزاد به عنوان منشــي و عباس زماني به عنوان خزانه دار
هیأت مدیره براي مدت یکســال انتخاب شده و شاهین حدادي پور،
افشــین ماهوشي و احمد طبقچي به عنوان دیگر اعضاي اصلي هیأت
مدیره و ســعید مختاریان زواره به عنوان بازرس اصلي خانه ،فعالیت
خود را آغاز کردند.
این در حالي اســت که در اولین نشست رسمي هیأت امنا پس از
برگزاري مجمع عمومي مؤســس در مورخ 20شهریورماه سال جاري
نیز بر اســاس ماده  12اساســنامه؛ احمدرضا ضیایي به عنوان رئیس
هیــأت امنا ،نادر مجیــدي آهي به عنوان نایب رئیــس هیأت امنا و
محمدرضا شــکرالهي به عنوان منشي هیأت امنا براي مدت سه سال
انتخاب شده بودند.
شــایان ذکر است خانه ارتباطات استان اصفهان متشکل از جمعي
از فعــاالن و متخصصان علوم ارتباطات بوده که اعضاي آن بایســتي
الزاماً در یکي از رشته هاي روابط عمومي ،رسانه ،تبلیغات ،انتشارات
و ...داراي تجربه علمي یا حرفه اي موثر باشــند .همچنین ارکان این
ســازمان مردم نهاد(ســمن) که اولین مجمع عمومي رسمي آن در
تاریخ 1۳شهریورماه سال جاري در محل مجتمع فرهنگي ،مطبوعاتي
اصفهان برگزار شد عبـارتنـــد از -1 :هیأت مؤسس  -2هیأت امناء
-۳مجمـــع عمـومـي  -4هیأت مـدیـره  -5بازرس و  -6مدیرعامل
که شــرح اهداف و برنامه هاي آن در آینــده نزدیک به اطالع عالقه
مندان و فعاالن این حوزه خواهد رسید

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان ایالم:ادارات
دولتی  ۱۲میلیارد تومان به صنعت برق بدهکار
هستند

هادی شیرخانی در جلســه ای با حضورمعاون عمرانی استانداری
ایالم و جمعی از مدیران دســتگاه های اجرایی در اســتان گفت :ما
یک شرکت کامال خصوصی هستیم و باید پاسخگوی مجمع و هیئت
مدیره و همچنین صاحبان ســهام باشــیم ،این حجم از بدهی نفس
صنعت برق را به شماره انداخته است.
وی افزود:شــرکت ها توزیع باید برق را به صورت آنالین از نیروگاه
هــا خریداری کنند و در شــرایط کنونی خرید بــرق فقط به صورت
نقدی امکان پذیر اســت.رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع برق ایالم
تصریح کرد :در خوشــبینانه ترن حالــت ممکن و در مصارف خانگی
صورتحساب برق بهای مصرفی بعد از  45روزپرداخت میشود،این در
حالی است که قطع انشعاب برای ما خود زنی است و اگر برق از کنتور
مشترک رد نشود به مثابه یخی است که در مقابل آفتاب قرار گیرد.
شــیرخانی با اشــاره به اینکه در اســتان  7هزار کیلومتر شبکه و
تاسیســات توزیع داریم که از هر پدیده جوی آســیب پذیرند و مدام
باید تعمیر شــوند ،گفت:در انبار یک شــرکت توزیع باید  1400قلم
جنس وجودداشته باشد که یا از جنس فوالدند یا آلومینیوم و همگی
با محاســبات ارزی به فروش می رسند .در حال حاضر به دلیل خالی
بودن انبار توان تعمیرات شبکه را نداریم .
کرمی معاون عمرانی اســتانداری ایالم نیز در این جلسه از تمامی
مدیران دســتگاه ها اجرای بدهکار خواســت تا ظرف دوهفته نسبت
بــه پرداخت بدهی های برق مصرفی خود اقــدام نمایند در غیر این
صورت حق برخورد قانونی برای شرکت توزیع برق ایالم محفوظ است

همزمان با بازگشایی مدارس صورت گرفت؛
اهدای  ۱۰,۰۰۰بستۀ نوشت افزار توسط کارکنان
و مدیریت فوالد مبارکه به دانش آموزان نیازمند
استان اصفهان

اصفهــان  -بهمــن توکلی فرد -همزمــان با نخســتین روزهای
بازگشــایی مدارس ،مدیریــت و کارکنان فوالد مبارکه در راســتای
مســئولیتهای اجتماعی فردی و سازمانی خود 10 ،هزار بستۀ نوشت
افزار به ارزش  ۳میلیارد ریال به دانش آموزان نیازمند استان اصفهان
اهدا کردند.همزمان با ارســال این بسته های فرهنگی ،معاون توسعۀ
مدیریت و پشــتیبانی ادارۀ کل آموزش وپرورش اســتان اصفهان در
سخنانی با تقدیر و تشــکر از همت و ارادۀ فوالد مبارکه در کمک به
دانش آموزان نیازمند در ســالهای مختلــف گفت :این اقدام و همت
مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه در راســتای فرمایشات مقام معظم
رهبری اســت که فرموده اند« :الزم است همۀ دستگاه ها و نهادهای
دولتی و خصوصی به کمک آموزش و پرورش بیایند».
محمد میرپور با تأکید بر اینکه قطعا پرداخت هرگونه مبلغی برای
آموزش و پرورش فرزندان ایران اســالمی هزینه نیســت و ســرمایه
گذاری برای نسل آینده اســت ،افزود :اینکه فوالد مبارکه به موازات
تولید انواع محصوالت فوالدی و ایفای نقش در اقتصاد کشور به دنبال
ارتقای کیفیت سطح دانش اســتان نیز هست ،یک حرکت فرهنگی
مثبت و قابل تقدیر اســت.وی در ادامه با اشاره به اینکه ادارۀ آموزش
وپرورش استان اصفهان تعامالت خوبی با فوالد مبارکه دارد و تفاهم
نامه های زیادی بین این دو مجموعه منعقد شــده اســت گفت :به
نمایندگی از ادارۀ کل آموزش و پرورش استان اصفهان از همۀ تالشها
و فعالیت های فوالد مبارکه تشکر و قدردانی میکنم.

صنعت ساختمان با  ۱5۰شغل ارتباط مستقیم دارد
اصفهان  -بهمن توکلی فرد -بیســت و یکمین نمایشــگاه جامع
ســاختمان با هدف رونق بخشــی به بازار ســاخت و ساز و مسکن با
حضور  150شرکت از  10استان کشــور و نمایندگانی از کشورهای
چین و ترکیه در فضای بالغ بر  9500هزار متر مربع در اصفهان آغاز
به کار کرد.در آیین افتتاحیه این نمایشــگاه ســعادت بهرامی مدیر
عامل ســازمان همیاری شهرداریهای اســتان اصفهان گفت :صنعت
بزرگ ساختمان و زیر شــاخه های آن جایگاه مهمی را در اقتصاد و
بازار ســبک و کار و ارز آوری برای کشور به خود اختصاص داده اند و
این صنعت به طور مستقیم با  150شغل مرتبط است .
بهرامی با اشاره به کمی بودجه اختصاص داده شده به این صنعت
اظهار کرد :نمی توان با این بودجه چرخه ســاخت و ساز را گرداند و
در نتیجه ما شاهد از دست رفتن فرصتهای اشتغال و صادارت در این
بخش از صنعت هستیم.وی در ادامه افزود:کشور ایران از نظر داشتن
معادن مختلف از جمله ســنگ آهن و مس کشــور غنی است و ما با
اکتشاف و استخراج از این معادن و فروش محصوالتمان به کشورهای
همســایه می توانیم ارز آوری خوبی برای کشورمان ایجاد کنیم ولی
متاسفانه ما در بحث اکتشاف و استخراج با مشکالت و موانعی مواجه
هســتیم که باید برای رفع آنها تالش کنیم چرا که صنعت ساخت و
ســاز در تمام دنیا به سمت اســتفاده از مصالح سبک و کامپوزیت ها
مــی رود و اگر ما امروز نتوانیم از معادمان بهره برداری کنیم مطمئنا
در آینده نیز به دلیل اســتفاده از مصالح جایگزین نمی توانیم از آنها
استفاده کنیم.
این نمایشــگاه از  11الی  14مهرماه از ساعت  16الی  22در محل
دائمی نمایشگاههای استان پل شهرستان برپا می باشد
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رابط
در  ۴۷درصد گوشیها انجام شد

ثبت رکورد بهروزرسانی
سیستم عامل آیفون

ترین سیستم عامل گوشی آیفون موسوم به
تازه
آی اواس  ۱۲ظرف مدت  ۱۸روز توسط نزدیک
های مختلف این گوشیها
به نیمی از کاربران مدل
نصب شده است.
های موسسه تحقیقاتی میکس
مهر  -بررسی
دهد در حال حاضر آی او اس ۱۲
پنل نشان می
روی  ۴۷درصد از گوشیهای آیفون جهان نصب
شده ،اما این رقم در مورد آی او اس  ۱۱به ۴۵
درصد میرسد .پیش از عرضه آیفونهای جدید و
رونمایی از آی اواس  ،۱۲سیستم عامل iOS 11
پدهای موجود در
ها و آی
روی  ۸۵درصد از آیفون
جهان نصب شده و مورد استفاده قرار میگرفت.
اما ظرف م���دت  ۱۸روز این رقم به حدود نصف
کاهش یافت.
این رکورد حتی برای خود اپل هم جالب توجه
بوده است .آی اواس  ۱۱که در سال  ۲۰۱۷عرضه
شده بود ،تنها بعد از گذشت دو ماه توانست ۵۰
پدها را تسخیر کند .البته
درصد از آیفونها و آی
ثبت رکورد  ۴۸درصد کاربر برای آی او اس ۱۰
در سال  ۲۰۱۶ظرف مدت دو هفته رخ داد.
بهترین رکورد اپل در این زمینه در سال ۲۰۱۵
رخ داد .آی او اس  ۹پس از عرضه در  ۱۶سپتامبر
سال  ۲۰۱۵تنها بعد از گذشت هشت روز توانست
 iOS 8را پشت سر بگذارد و در عرض  ۱۰روز
از مرز  ۵۰درصد کاربر بگ���ذرد .این موفقیتها
برای اپل در ش���رایطی حاصل شده که سیستم
عامل آندرویید چنین وضعیتی ندارد و افزایش
توجه کاربران به جدیدترین نسخه این سیستم
عامل مدتهای طوالنی طول میکش���د .تنوع و
کنندگان آندرویید عامل اصلی
پراکندگی عرضه
این مساله است .از جمله علل استقبال خوب از
 iOS 12میتوان به سرعت باالتر این سیستم
عامل و برخی امکانات تازه آن مانند گپ گروهی
فیس تایم ،شکلک های جدید ،امکان ردگیری
فعالیتها ب���ا  Screen Timeو ارتقای بخش
نمایش اطالعیهها و همین طور دس���تیار صوتی
سیری پرداخت.

اتصال  3بقعه متبرکه ایالم به فیبر نوری

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایالم از اتصال سه بقعه متبرکه
و آستان امامزادگان این استان به بستر مناسب فیبر نوری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایالم،
حجتاالســالم مرتضی عزیزی ،مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان
ایالم بابیان این مطلب ،اظهار کرد :روز گذشــته نشســتی با حضور
مدیرعامل مخابرات اســتان ،مدیرکل فنــاوری اطالعات و ارتباطات
اســتان ،نماینده فرمانداری مهران ،نماینــده اداره کل اوقاف و امور
خیریه استان و شهرداری مهران به همین منظور تشکیل شد.
وی ،افزود :در این نشســت مقرر شــد که در راستای پیادهسازی
بستر مناســب فیبر نوری در شــهر مهران پیگیریهای الزم صورت
گیرد که در ایام اربعین حســینی برای ارائه خدمات مناســب به زوار
حسینی مورداســتفاده قرار گیرد و در این زمینه نیز اتصال سه بقعه
متبرکه در دستور کار قرار گرفت.
حجتاالســالم عزیزی ،گفت :مقرر شــد که امامزاده علی صالح
(ع) و امامزاده ســید حسن (ع) شــهر مهران و قدمگاه ابراهیم قتال
در مســیر تردد زوار حســینی بهزودی به شــبکه فیبر نوری متصل
شوند گه در این راســتا مخابرات استان  5کیلومتر شبکه فیبر نوری
را احــداث خواهد کــرد .مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان ایالم،
یادآور شد :هدف از راهاندازی شبکه فیبر نوری در بقاع متبرکه ایجاد
بســتر مخابراتی و ارتباطی مناسب در راستای ارائه خدمات اینترنت،
اینترانــت و تلفن در بقــاع متبرکه و همچنین امکان پوشــش زنده
مراسمات برگزارشده در این بقاع و پخش از شبکه استانی است.
وی ،بیان کرد :بااتصال بقاع متبرکه به شبکه فیبر نور امکان ایجاد
استودیو در راستای پخش زنده مراسمات و اذان بهصورت مستقیم از
این بقاع متبرکه بهویژه صحــن مطهر امامزاده علی صالح (ع) فراهم
میشود .عزیزی ،خاطرنشان کرد :همچنین این امر موجب راهاندازی
ســامانه اتوماســیون اداری و ســامانه جامع موقوفات بقاع متبرکه
میشود و بستر مناسب برای ارائه خدمات به زوار بقاع متبرکه و زوار
حسینی را فراهم میکند.

مدیر کل اوقاف ایالم با قاسم سلیمانی دشتکی
استاندار ایالم دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایالم
 :حجه االســالم مرتضی عزیزی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان
ایالم با قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایالم دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار حجه اسالم عزیزی به تشریح عملکرد سازمان اوقاف
طی ســالهای گذشــته در مرز مهران پرداخت و از آمادگی سازمان
اوقاف جهت خدمات رسانی در اربعین امسال خبر داد.
وی بیان داشت  :امســال از محل اجرای نیات موقوفات مرتبط با
زائرین امام حســین (ع) توســط هفت اداره کل اوقاف و امور خیریه
شامل اوقاف اســتان های قم  ،مازندران  ،گیالن  ،سمنان  ،خراسان
شــمالی  ،آذربایجان غربی و ایالم یک موکب تجمیعی در مرز مهران
برای خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی برپا خواهد شد.
در ادامه ایــن دیدار مدیر کل اوقاف ایالم بــا یادآوری نیاز مبرم
اماکن مذهبی استان به کار عمرانی افزود  :بیش از هزار مکان مذهبی
از قبیل آستان متبرک امامزادگان  ،مساجد  ،حسینیه ها و موقوفات
در استان وجود دارد که نیاز به نگهداری  ،مرمت و نوسازی دارند.
این مقام مسئول بخش دیگری از مشکالت اداره کل اوقاف و امور
خیریه استان ایالم را کمبود اعتبارات جاری و نداشتن نیروی انسانی
در شهرستانها برشــمرد و از استاندار ایالم خواست تا جهت رفع این
مشکالت چاره اندیشی گردد .در پایان این دیدار استاندار ایالم بر حل
مشکالت مطرح شــده در این این دیدار تاکید نمود و زحمات اوقاف
استان را قابل تقدیر دانست.

تسطیح محوطه قدمگاه ابراهیم قتال (ع) در
مهران به پایان رسید
محوطه قدمگاه ابراهیم قتال (ع) در مهران به
مساحت شش هزار متر مربع مسطح گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایالم
 :حجه االســالم مرتضی عزیزی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان
ایالم از پایان عملیات تســطیح محوطه قدمگاه امامزاده ابراهیم قتال
(ع) واقع در نزدیکی شهر مهران به مساحت شش هزار مترمربع خب
این مقام مســئول بیــان کرد:در محدوه این قدمــگاه تپه ای قرار
داشت که به وسیله چندین دستگاه ماشین آالت راه سازی طی چند
روز تســطیح گردید که ارزش آن بیــش از  200میلیون ریال برآورد
می گردد .عزیزی هدف از این کار را آماده کردن زمین جهت احداث
زائر سرا  ،آشپزخانه  ،پارکینگ و فضای سبز در اطراف قدمگاه ابراهیم
قتال (ع) عنوان کرد و افزود :بــا توجه قرار گرفتن این مکان زیارتی
در مســیر پل زائر شهر مهران به پایانه مرزی  ،می توان از آن جهت
احداث مجتمع چند منظوره برای خدمات رســانی به زائرین عتبات
عالیات و زائرین اربعین استفاده کرد.
قدمــگاه امامزاده ابراهیم قتال (ع) داخل مســجد بانو در نزدیکی
شــهر مهران در  ۳کیلومتری پل زائر به پایانه بین الملل مهران قرار
دارد که بنابر نقل مشــهور امامزاده ابراهیم قتال (ع) طی درگیری با
عمال منصور دوانیقی از ناحیه پا زخمی می شود و چند روزی را در
این مکان بسر می برد.

