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 سمنان-رضاییان،خبرنگارتوسعه ایرانی-با حضور فرماندار شهرستان میامی، 
بخشدار، مدیر امور آبفا شهرستان میامی ،روســای دستگاه های اجرایی و شورا 
و دهیار ابراهیم آباد، مخزن جدید و زون بندی شــبکه مجتمع ابراهیم آباد مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
مجتبی آشوری در آیین افتتاحیه، ضمن تشکر از شورای روستا جهت همکاری 
راه اندازی ســریع پروژه، از همراهی و حمایت فرماندار شهرستان و مدیرعامل 
شرکت تقدیر و تشکر نمود و با بیان شرح پروژه افزود: اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد 
ریال هزینه راه اندازی پروژه گردید که شامل ســاخت مخزن ۵۰۰ مترمکعبی، 
اصالح خط انتقال حد فاصــل ابراهیم آباد باال و پایین بطــول ۱۰۰۰ متر، پایپ 
جکینگ شــبکه توزیع  دو الین اصلی جاده تهران مشــهد، زون بندی و توسعه 

شــبکه جهت توزیع فشار بطول ۱۲۰۰ متر، دیوار کشــی حفاظتی مخزن ۵۰۰ 
مترمکعبی می باشد.

وی افزود: با راه اندازی این پروژه عالوه بر تامین حجم ذخیره مناســب برای 
مجتمع، مشکالت افت فشار مشــترکان باالدســت نیز برطرف شده و پایداری 

مناسبی در شبکه برقرار می شود.
آشوری تشــریح کرد: بواســطه اصالح شبکه انجام شــده، حدود ۱۵ درصد 

هدررفت آب شبکه کشف و در تولید آب نیز تاثیر بسزایی داشته است. 
وی یادآور شد: پروژه زون بندی بگونه ای اجرا شده که قابلیت پدافندی داشته 
و در صورت بروز مشکل در هر یک از قسمت ها سایر خطوط میتواند تامین کننده 

آب روستا باشد.

  اراک-صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر مخابرات 
منطقه مرکزی، فرســودگی و اختالل بخش های مختلف 
شبکه مخابرات بویژه شبکه ثابت و توقف طرح های توسعه 
ای را نتیجــه ثابت ماندن تعرفه های مخابراتی طی ســال 

های گذشته دانست.
لطفی بیان کرد: شــرکت مخابرات ایــران بیش از ۱۰ 
سال بارها و بارها از راه های مختلف، ضرورت تغییر تعرفه 

خدمات تلفن ثابت را اعالم کرده است.
وی با بیان اینکه این شــرکت عمال مهــم ترین بازیگر 
عرصه ارتباطات ثابت کشور است، افزود: هر بار به بهانه های 
مختلف با درخواست تغییر تعرفه ها مخالفت شده در حالی 
که صورت های مالی شرکت مخابرات طی چند سال اخیر 
نشانگر، سودده نبودن ســرویس تلفن ثابت با تعرفه های 

موجود است بویژه اینکه این ســرویس هزینه های خود را 
نیز تامین نمی کند. لطفــی هزینه نگهداری یک خط تلفن 
شهری را ماهانه بیش از ۲۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: 
متوســط درآمد هر خط تلفن در ماه کمتر از ۷ هزار تومان 

اســت و این بدان معناست که این شــرکت حدود ۳ برابر 
درآمد هر خط تلفن را باید صرف نگهداری آن کند و شکی 
نیست که این شرایط به ورشکستگی هر شرکتی منجر می 
شود. وی با بیان اینکه اســتخدام ده ها هزار نیروی انسانی 
توسط این شرکت، علیرغم خصوصی شدن، در واقع انجام 
بخشی از وظیفه دولت در زمینه اشــتغال است که توسط 
این شرکت انجام شــده و به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
مشاغل متعددی را ایجاد کرده اســت، افزود:  در این سال 
ها مصوبات متعدد مجلس و دولت، این شــرکت را ملزم به 
اســتخدام نیروهای جدیدی کرده و همین موضوع باعث 
شــده اســت که بیش از ۸۰ درصد درآمد مخابرات صرف 
پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شــود. لطفی عدم تغییر 
تعرفه ها طی این سال ها را سبب ساز توقف تولیداتی عنوان 

کرد که تنها خریدار آنها شرکت مخابرات ایران بود و گفت: 
بدنبال توقف خرید این محصوالت بســیاری از پیمانکاران 
بخش های توســعه و تولید، بیکار شــدند و در عین حال 
مشکالتی نیز برای اداره امور جاری شرکت مخابرات ایران 

بوجود آمد.
مدیر مخابرات منطقه مرکزی بیان کرد: اگر سال های 
گذشته یک تصمیم درست در این خصوص گرفته شده بود، 
ممکن بود جلوی این مشــکالت را گرفت. در حال حاضر 
نیز اگر در زمان مناسب تصمیم درســتی گرفته شود می 
توان انتظار داشت که پس از مدتی وضعیت مخابرات ایران 
بهبود یابد که در نهایت منجر به توســعه بخش تلفن ثابت 
که دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات بر آن تاکید بسیاری 

دارند خواهد شد.

    بهره برداری از مجتمع آبرسانی ابراهیم آباد شهرستان میامی 

مدیر مخابرات منطقه مرکزی:

  بهبود وضعیت مخابرات ایران مستلزم تصمیم درست و بموقع برای تغییر تعرفه ها    است

خبر

 ، منــی مو یــم  مر - ن صفها ا  
خبرنگارتوســعه ایرانــی- در صــد 
وهجدهمیــن جلســه شــورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
استان اصفهان ایجاد سامانه رصدخانه 
فناوری و نوآوری اصفهــان در قالب 
قرارگاه اقتصاد دانش بنیان با ظرفیت 
سازی و کمک دســتگاه های مختلف 
و بخش خصوصی مــورد تاکید قرار 

گرفت.
 صد وهجدهمین جلســه شورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان اصفهــان به بررســی نحوه 
مشارکت بخش خصوصی و عمومی 
با بخش دولتــی در خصوص اجرایی 
شدن مصوبات استانی و ملی مرتبط با 
احیاي زاینده رود، تاالب گاوخونی و 
تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزي، 

تدویــن و بررســی شــاخص هاي 
عملکردي حوزه فنــاوري و نوآوري 
اســتان با هدف برنامه ریزي، نظارت 
و مدیریت بهترو بررسی پیشنهادات 
در خصــوص بهره بــرداري از محل 
سابق نمایشــگاه بین المللی استان 

اختصاص یافت.
درابتدای این جلســه اســتاندار 
اصفهان در خصوص پیشــنهاد ارایه 

شده مبنی بر ایجاد سامانه رصدخانه 
فناوری و نــوآوری اصفهــان گفت: 
مدیریت اســتان در تالش اســت در 
قالب قرارگاه اقتصــاد دانش بنیان با 
ظرفیت ســازی و کمک دستگاه های 
مختلف و حمایت پولی، مالی و بانکی، 
آینده این اســتان را به شکل مطلوبی 
رقم بزند.   سید رضا مرتضوی با بیان 
اینکه وظیفه راه اندازی این ســامانه 

برعهده هیات اجرایــی منطقه ویژه 
علم و فناوری استان است تصریح کرد: 
باید این ســامانه را با قابلیت مناسب 
برای تصمیم گیری های آینده استان 
و هم افزایی و کمک بخش خصوصی 
راه اندازی کنیم.  وی در ادامه سخنان 
خود گفت:  قطعا اصفهــان در آینده 
برای پیشرفت، مســیری جز حرکت 
به سمت اقتصاد دانش بنیان نداشته 
و باید به تدریج ریل توســعه استان را 
به این سمت ســوق دهیم.  مرتضوی 
همچنین با اشــاره به اهمیت تغییر 
کاربری کارخانه ریسباف و تبدیل آن 
به موزه گفت: پیش از این مذاکراتی 
برای ایجــاد یک موزه درخور شــهر 
اصفهان انجام شــده اما بــا توجه به 
کاربری این مجموعه، پیشنهاد شده 
که این محل بــه کارخانــه نوآوری 
تبدیل شــود. وی با بیان اینکه ایجاد 
کارخانه نوآوری یکی از اولویت های 
اســتان اســت، افزود: به دلیل اینکه 
ایجاد موزه های ویــژه ظرفیتی برای 
جذب گردشگر است باید ما از کارخانه 
ریسباف در قالب موزه استفاده کنیم 
.که در این جلسه مقررشد شهرداری 
طرح اولیه ای را در مورد ۷۵ هزار متر 
مربع این کارخانه و تبدیل آن به موزه 

برنامه ریزی کند.
در ادامــه رئیس اتــاق بازرگانی 
اصفهــان نیز محل قدیم نمایشــگاه 

اصفهــان در جوار پل شهرســتان به 
دلیل نزدیکی به محور گردشــگری 
شــهررا فرصتــی اســتثنایی برای 
اصفهان دانست و خواســتار تعیین 
تکلیف هر چه سریعتر کاربری محل 
نمایشگاه قدیم اصفهان در مجاورت 

پل شهرستان شد. 
مسعودگلشــیرازی همچنین با 
اشاره به از دست رفتن جایگاه فرش 
دســتباف اصفهان در حوزه صادرات 
خواســتار تعامل کلیــه نهادها برای 
احیای این جایگاه و اختصاص بخشی 
از محل نمایشگاه قدیم اصفهان برای 
ایجاد نمایشگاه دایمی فرش و صنایع 

دستی اصفهان شد. 

مرتضوی همچنین با اشاره 
به اهمیت تغییر کاربری 

کارخانه ریسباف و تبدیل 
آن به موزه گفت: پیش 
از این مذاکراتی برای 

ایجاد یک موزه درخور 
شهر اصفهان انجام شده 
اما با توجه به کاربری این 

مجموعه، پیشنهاد شده که 
این محل به کارخانه نوآوری 

تبدیل شود.

    خدمات رسانی
 ۳ اردوگاه راهیان نور کرمانشاه 

به زوار اربعین 

 کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مســئول اردویی راهیان نور ســپاه حضرت نبی 
اکرم )ص( استان کرمانشــاه از خدمات رسانی 
سه اردوگاه راهیان نور کرمانشــاه به زوار اربعین 

خبر داد.
یونس عزیزی اظهار کرد: ســپاه حضرت نبی 
اکرم )ص(از روزهای ابتدایــی مراجعه زائران به 
استان کرمانشــاه به ویژه مرز خسروی خدمت 
رسانی خود را زوار امام حسین(ع ) آغاز کرد. وی 
افزود: در شهر کرمانشاه سه مرکز اقامتی و فرهنگی 
راهیان نور برای خدمت رسانی به زائران اربعین به 
صورت رایگان در نظر گرفته شد مسئول اردویی 
راهیان نور ســپاه حضرت نبی اکرم )ص( استان 
کرمانشاه تصریح کرد: اردوگاه توحید در ورودی 
شهر کرمانشاه با ظرفیت ۲ هزار و ۵۰۰ نفر، اردوگاه 
میدان جمهوری اســالمی با ظرفیت ۵۰۰ نفر و 
اردوگاه بلوار شهید بهشــتی با ظرفیت یک هزار 

نفر در حال ارائه خدمات به زوار اربعین هستند.
عزیزی بیان کرد: همچنین توسط گروه های 
جهادی و مردمی نیز منازل کرمانشاهیان و مساجد 
و حسینیه ها نیز برای پذیرایی و اسکان زائران آماده 
شده اســت. وی خاطر نشان کرد: خدمت رسانی 
اردوگاه های راهیان نور استان کرمانشاه در زمان 

بازگشت زائران نیز ادامه خواهد داشت.
       

 حضورمعاون توسعه 
مسکن و شهرسازی شرکت 

مادرتخصصی عمران شهرهای 
جدید در بهارستان 

اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی -معاون توســعه مســکن و شهرسازی 
شــرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید 

در بهارستان حضور یافت
 . دکتــر رضایی معاون توســعه مســکن و 
شهرســازی شــرکت مادرتخصصــی عمران 
شهرهای جدید، به همراه ســرکار خانم دکتر 
عابدی دستیار ویژه ایشان در امور شهرسازی 
و معماری و آقــای دکتر ســاعد رییس گروه 
شهرســازی و معماری شــرکت مادر، از شهر 

جدید بهارستان بازدید کردند.
طی این بازدید ضمن بررسی وضعیت برنامه 
و اقدامات جاری در حوزه  نهضت ملی مسکن، 
بودجه ریزی حــوزه معماری و شهرســازی ، 
برنامه های آتی مرتبط با حــوزه از جمله طرح 
های توســعه شــهری، طرح ها و برنامه های 
موضوعی و موضعی طی جلســه حضوری مورد 
بررســی قرار گرفت و تصمیماتی در حوزه های 
مختلف اتخاذ شــد در ادامه، دکتــر رضایی به 
همراه مدیرعامل و مدیران و کارشناسان شرکت 
عمران بهارســتان، از پروژه هــای نهضت ملی 
مسکن ، محور میانی بهارستان و سایت مرتبط  با 

پروژه های خاص این شهر بازدید نمودند 
    

روزانه بیش از 7 هزار پرس غذا 
توسط پاالیشگاه گاز ایالم در بین 

زائرین اربعین توزیع می شود
ایالم -اکرم چرخ انداز،خبرنگارتوسعه ایرانی-

مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به 
اینکه روزانه بیش از ۷ هزار پرس غذا توسط موکب 
های این شرکت در بین زائران اربعین توزیع می 
شود، گفت: این تعداد غذا در ۳ وعده صبح، ظهر و 
عصر در موکب های این پاالیشگاه در شهرستانهای 
چوار و ایالم در مســیر رفت بیــن زوار اباعبداهلل 
الحسین)ع( توزیع می شــود و برنامه ریزی الزم 
برای توزیع ۱۰ هزار پرس در مســیر برگشت زوار 
انجام شــده اســت. ، روح اله نوریان با بیان اینکه 
عالوه بر توزیع ۳ وعده غذایی، در طول شبانه روز 
آب معدنی،شربت، چای و شیرینی در بین زائران 
توزیع می شــود،افزود: ایجاد پایگاه بهداشتی و 
درمانی ، استقرار یک دستگاه آمبوالنس، ایجاد و 
تجهیز نمازخانه به متراژ ۱۰۰ متر مربع برای برپایی 
نماز جماعت و استراحت زائران، اسکان و پذیرایی 
از زوار از دیگــر اقدامات این واحــد صنعتی برای 
خدمات رسانی به زائران بوده است. وی با بیان اینکه 
وظیفه تمام ارگان ها و نهادها اســت که درعرصه 
خدمت رســانی به زائران اباعبداهلل الحسین )ع( و 
برپایی باشکوه حماسه اربعین حسیني همراهي 
کنند، اظهار داشت: کمک لجستیکی به قرارگاه 
اربعین استان ازجمله در اختیار گذاشتن اتوبوس، 
مینی بوس و سواری و چرثقیل های ۳۵ و ۵۵ تنی 
وهمچنین آبرسانی به سایر موکب های شهر ایالم و 
چوار تنها بخشی از اقدامات این شرکت در راستای 

خدمات رسانی به زائران اربعین بوده است.

استانها

 تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-معاون 
فرهنگی ورســانه ای اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
آذربایجان شرقی از آغاز آیین های ویژه گرامیداشت روز 
ملی شعر و ادب فارسی از بیست و سوم شهریورماه جاری 

در تبریز و شهرستانها خبر داد.
 حســن گلی  گفت: این آیین ها روز بیســت و ســوم 
شهریورماه جاری با برگزاری نشست تخصصی و سخنرانی 
اساتید برجســته حوزه فرهنگ و ادب آغاز شده و آیین 
اختتامیه این برنامه ها نیز روز بیست و هشتم شهریورماه 
با حضور اصحاب فضل و فرهنگ و مســئولین کشوری و 
استانی در تاالر وحدت دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

 وی، گلباران مقبره اســتاد شــهریار با حضور شعرا، 

ادبا، مســئوالن و اقشــار مختلف مردم و همچنین دهها 
برنامه فرهنگی و هنری دیگر در شهرســتانها را ازجمله 

دیگر آیین های روز ملی شعر و ادب فارسی عنوان کرد.
 معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل گفت: شعر و ادب و 
بزرگان و فرهیختگان ادبی شناسنامه و هویت مردم ایران 
زمین هستند و شــاکله  ی  فرهنگ این مرز و بوم با شعر و 

ادبیات در هم تنیده است.
 وی افزود: فرهنگ زمانی بالنده می شــود که خالقان 
و پرورش دهندگان فرهنگ الگوی ملموسی برای مردم 
باشند و روز ملی شعر و ادب فارسی فرصتی برای معرفی 

این ذخایر ادبی ایران عزیز است.
 معاون فرهنگی و رســانه ای اداره کل، همچنین روز 

ملی شعر و ادب فارسی را محملی برای بازتعریف جایگاه 
شــاخص و اهمیت شــعر و ادب در میان مردم به عنوان 

مخاطبان اصلی فرهنگ، برشمرد.
 گلی، با اشــاره به اینکــه اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اهتمام ویژه ای به تحقق عدالــت فرهنگی در 
اقصی نقاط استان دارد، گفت:  انجمن های ادبی فعال در 
شهرستانها به عنوان خاستگاه و سرمنشاء تولیدات ادبی، 
مکانی برای کشف و پرورش استعدادهای جوان محسوب 
می شوند و برگزاری  آیین های روز ملی شعر و ادب فارسی 
در شهرســتانها می تواند زمینه ســاز آفرینش و ارائه ی 
آثاری گرانسنگ در این حوزه و شناسایی جوانان فعال و 

مستعد در این زمینه باشد.

      گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی  در تبریز  از امروز

در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان تاکید شد؛

  ایجاد سامانه رصدخانه فناوری و نوآوری اصفهان


