7

ایرانزمین

چهارشنبه  24 /شهریور  / 1400شماره 4915

www.ebtekarnews.com

اخبار
برگزیدگان مرحله استانی مسابقات
قرآنی وزارت نیرو معرفی شدند
با اعالم نتایج مرحله استانی شانزدهمین دوره
جشنواره سراسری قرآن و نماز وزارت نیرو۳ ،تن از
فرزندان همکار شرکت آب وفاضالب استان بوشهر
به مرحله ی کشور راه یافتند.به گزارش روابط
عمومی شرکت آب وفاضالب استان بوشهر ،دبیر
شورای فرهنگی این شرکت اظهار کرد :این جشنواره
به صورت ساالنه و به منظور افزایش بصیرت
دینی و فرهنگ قرآنی در میان کارکنان وزارت
نیرو و خانوادههای آن ها برگزار می گردد .مریم
اردشیری دبیر فرهنگی شرکت افزود :با توجه به
دستورالعمل ابالغ شده ،دو رده سنی "مقطع اول"
شامل دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه و "مقطع
دوم" شامل دوره دوم متوسطه ،برای این جشنواره
تعیین گردید .وی با اشاره به رشته های مختلف
این جشنواره خاطرنشان کرد :قرائت و تحقیق،
حفظ ،مفاهیم و نماز ۴ ،رشته اصلی برای حضور
در این جشنواره می باشد .اردشیری بیان کرد:
مجموع شرکت کنندگان ۲۰ ،نفر از فرزندان همکار
این شرکت بوده است که  ۳نفر از آن ها با کسب
حدنصاب مورد نیاز امتیازات به مرحله کشوری راه
یافتند .دبیر شورای فرهنگی شرکت آب وفاضالب
استان بوشهر اسامی برگزیدگان مسابقات را بدین
شرح اعالم کرد :مهدی خزایی در رشته نماز (مقطع
اول) عماد دالوری در رشته حفظ (مقطع اول) و
فاطمه کردی پور در رشته قرائت(مقطع دوم) به
عنوان برگزیدگان این جشنواره در سطح استان
بوشهر معرفی شدند .همچنین به منظور جلوگیری
از شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های
بهداشتی ،آزمون های مربوطه به صورت مجازی
برگزار گردید .همچنین  ۷نفر از فرزندان همکاران
در رده سنی نونهاالن در رشته حفظ شرکت نمودند
که همه آنها را مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

مدیر عامل آبفا مازندران:

تصفیه خانه آب دراسله تا پایان
اردیبهشت سال آینده تکمیل
خواهد شد
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مازندران در
حاشیه بازدید از روند احداث تصفیه خانه آب
دراسله از اتمام و تکمیل عملیات ساخت این
پروژه تا پایان اردیبهشت ماه سال  ۱۴۰۱در صورت
تخصیص اعتبار الزم خبر داد .به گزارش روابط
عمومی شرکت آب و فاضالب مازندران؛ مهندس
بهزاد برار زاده مدیر عامل شرکت به منظور بررسی
و نظارت بر روند اجرایی عملیات احداث تصفیه
خانه دراسله به همراه غالمی راد رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی مازندران،علیپور نماینده
مردم شهرستانهای قائمشهر،سیمرغ ،جویبار،
سوادکوه و سوادکوه شمالی و جمعی از مدیران
شهرستانی در محل اجرای این پروژه حضور
یافت .در حاشیه این بازدید برارزاده با اشاره به
کیفیت آب چشمه های گلناب دره و دراسله به
عنوان یکی از  ۱۰آب برتر کشور اظهار داشت :آب
این چشمه ها در شرایط بارندگی گل آلود می
شود و مشکالتی برای مشترکین به وجود می آید
در همین راستا سال  ۹۷به منظور رفع مشکل
کیفیت آب مردم شهرستاهای سوادکوه،پل
سفید،زیرآب ،سوادکوه شمالی و نیز روستاهای
مسیر  ،مطالعات احداث تصفیه خانه انجام شد
که تاکنون برای این پروژه با  ۸۵درصد پیشرفت
فیزیکی شامل تکمیل حوضچه آرامش ،مخزن
ذخیره و ساختمان تصفیه خانه بیش از  ۵میلیارد
و یکصد میلیون تومان هزینه شده است .وی
افزود :برای اتمام تصفیه خانه دراسله به اعتباری
بالغ بر  ۱۰میلیارد تومان نیاز است که امیدواریم
با تامین و تخصیص به موقع اعتبار ،تا پایان
اردیبهشت سال آتی مورد بهره برداری قرار بگیرد.
در ادامه غالمی راد با اشاره به تخصیص  ۳میلیارد
تومان اعتبار برای این پروژه گفت :از این مقدار
مبلغ یک میلیارد تومان از منابع داخلی تخصیص
یافت و اتمام این پروژه نیز  ۱۰میلیارد تومان اعتبار
می طلبد .علیپور نیز طی سخنانی با اشاره به
سهم اندک مازندران از سهمیه  ۶۵درصدی مهار
آبهای سطحی برای کشاورزی و شرب در برنامه
ششم توسعه گفت :برای استانهای کمتر برخوردار
 ۲۱هزار میلیارد تومان تخصیص داده شد که بعد
از استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان،
مازندران نیز در این ردیف قرار دارد و عالوه بر این
برای حل معضل کمبود آب  ۱۰هزار میلیارد تومان
از محل ماده  ۵۶تنظیم مقررات مالی دولت
تخصیص یافت و امیدواریم  ۵هزار میلیارد برای
مازندران اختصاص یابد که در حال حاضر بیش
از  ۳هزار میلیارد تومان برای سد کسیلیان ،هراز و
بهشهر مصوب شد و تالش داریم عالوه بر  ۲هزار
میلیارد تومان دیگر برای سال آینده نیز اعتباراتی
در همین راستا اختصاص یابد.

اخبار

فرماندار کرج:

اطلس بازآفرینی پایدار شهری کالنشهر کرج تدوین شود
غفور قاسم پور در «شانزدهمین جلسه ستاد
بازآفرینی پایدار شهری کرج» که با محوریت
بررسی سند توسعه تحول محلهها و بافتهای
فرسوده ی اوقافیها ،مصباح و حصارک باال با
حضور مهاجری رئیس کمیسیون معماری و
شهرسازی شورای شهر کرج ،ایزدیار عضو شورای
اسالمی شهر کرج ،احمدی پرگو معاون معماری
و شهرسازی شهرداری کرج ،عاقلی رئیس سازمان
عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج
در محل فرمانداری کرج برگزار شد ،با تحلیلی
از وضعیت اقدامات صورت گرفته در بافتهای
فرسوده کالنشهر کرج در سالهای اخیر ،اظهار
داشت :اقداماتی که تا به اکنون در حوزه احیا
بافتهای فرسوده شهر کرج صورت گرفته در قوارهی
چهارمین کالنشهر کشورنیست.
وی با بیان اینکه باید از تجارب سایر کالنشهرها
در این زمینه بهره برد ،افزود :احیا بافتهای فرسوده
معضلی چند وجهی است و از ابعاد مختلف
اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی ،مدیریت بحران
و ..باید به آن پرداخته شود.
لزوم اجرای طرحهای بزرگ و کلیدی در بافتهای
فرسوده شهر کرج
قاسم پور تشکیل شورای انقالبی شهر کرج را
سرآغاز حرکتهای جهادی و انقالبی در این زمینه
دانست و بیان کرد :راه نجات و مفر از بافتهای
فرسوده شهری اجرای پروژههای کلیدی و مهم است.
نباید تمام تصورات بر این باشد که تنها متولی امر در
بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری دولت
و شهرداریها هستند ،در این زمینه دستگاههای
مختلفی عضو میباشند که باید از ظرفیتهای
تمامی بخشها برای اقدامات عملیاتی گام برداشت.
معاون استاندار گفت :قانون نیز صراحتا ً تکلیف
دستگاهها را در روند اجرای طرح بازآفرینی پایدار
شهری مشخص کرده است و طبق قانون  ۳۰درصد
اعتبارات باید صرف محالت هدف شود و دستگاهها
نیز باید پایند به تعهدات و مصوبات برای اجرای
کامل کار باشند.
قاسم پور در ادامه خواستار تشکیل کارگروه
ویژه ای به منظور بهره مندی از ظرفیت سایر
کالنشهرها شد و افزود :انتظار میرود اعضای این
ستاد بازدید میدانی از سایر شهرهای موفق در این
زمینه داشته باشند و تجربیات آنان را در شهر کرج
اجرایی نمایند.
وی بیان کرد :فراخوان شهرداری برای مشارکت
سرمایه گذاران و پیش بینی بستههای تشویقی برای
بازآفرینی و بهسازی محلهها و بافتهای فرسوده

فرماندار کرج گفت :اطلس بازآفرینی پایدار شهری چهارمین کالنشهر کشور تهیه و تدوین شود.

احیا بافتهای
فرسوده
معضلی چند
وجهی است و
از ابعاد مختلف
اجتماعی،
فرهنگی،
زیست
محیطی،
مدیریت بحران
و ..باید به آن
پرداخته شود
میتواند بخشی از موانع را در اجرایی نشدن طرحها
بردارد.
لزوم تشکیل کارگروه پیشگیری از بافتهای ناکارآمد
و فرسوده شهر کرج
معاون استاندار در ادامه با اشاره به رشد
روزافزون بافتهای فرسوده در شهر کرج پیش
بینی کرد حصاری دیگری نیز در راه است که باید
با برنامه ریزی جلوی رشد آنها را گرفت .قاسم پور
گفت :کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش
بافتهای ناکارآمد و فرسوده شهر کرج بمنظور
جلوگیری از گسترش این مناطق در شهر کرج نیاز
مبرم و جدی است.
وی همچنین بر ضرورت هم افزایی و هماهنگی
بین دستگاهی در اجرای مصوبات تأکید کرد و گفت:
کلیه دستگاههای مدیریتی و خدماتی نقش مؤثری
در فرایندهای بازآفرینی محالت دارند.
قاسم پور در ادامه تأکید کرد :مخالف جلسات
بدون خروجی هستیم و متأسفانه در طول این
سالها در کالنشهر کرج اقدامات چشمگیری برای
بازآفرینی بافتهای فرسوده برنداشته ایم.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی اعالم کرد :

آذربایجان شرقی  -فالح :مدیر توسعه بازرگانی سازمان
جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از آغاز توزیع یک هزار و  ۵۰۰تن
برنج تایلندی و هندی در سطح فروشگاههای زنجیرهای ،تعاونیهای
مصرف و اتحادیههای استان خبر داد.
صالح مومنی با بیان اینکه خشکسالی های اخیر آسیب جدی به
کشت های مختلف کشاورزی از جمله برنج زده و منجر به کاهش
حدود  ۱۸تا  ۱۹درصدی تولید برنج داخلی شده است ،گفت :این
وضع موجب افزایش قیمت برنج داخلی شده است.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی با بیان اینکه توزیع
برنج برای طرحهای مومنانه ادامه دارد ،افزود :عالوه بر اینها ،از

از مشارکت مردم در بهسازی محالت استفاده شود
وی افزود :باید طرح همیاران محالت را در
بافتهای فرسوده به راه انداخت و از مشارکت خود
مردم برای احیا محلهها بهره مند شد.
قاسم پور با تاکید بر ضرورت بهره مندی از ظرفیت
بخش خصوصی در این زمینه بیان کرد :با سخت
گیری ها سرمایه گذاران را فراری ندهیم و جلوی
آنها را نگیریم .وی ادامه داد :پیگیری صدور اسناد
مالکیت در این مناطق نیز یکی از الزامات جدی
است .فرماندار کرج گفت :اطلس بازآفرینی پایدار
شهری کرج باید تدوین شود ،در این اطلس نقشه
مناطق فرسوده کرج مشخص شده و نیازها و الزامات
و زیرساختهای مورد نیاز نیز پیش بینی شود.
چراغ روزشمار طرحها روشن شود
وی افزود :در اجرای طرحها عالوه بر اینکه باید
وظایف دستگاهها مشخص باشد ،چراغ طرحها نیز
در اجرای پروژهها روشن شود و چشم انداز کوتاه
مدت برای آن پیش بینی شود.
قاسم پور گفت :هوشمندسازی محالت و پیش
بینی مدیریت بحران در مناطق هدف مفغول نماند.

احیا بافتهای تاریخی سلیمانیه کرج تا حمام
مصباح در دستور کار
در این جلسه مقرر شد طرح ویژه ای در حوزه
میراث فرهنگی ،با هدف حفاظت و صیانت از
هویت تاریخی و بافتهای فرسوده این اماکن از کاخ
سلیمانیه تا حمام مصباح کرج با مشارکت فرمانداری
کرج ،شهرداری ،میراث فرهنگی و گردشگری
پیگیری و اجرایی شود .فرماندار کرج همچنین به
دستگاههای عضو تکلیف کرد ظرف مدت دو هفته
آتی برنامههای اجرایی خود را به دبیرخانه ستاد
بازآفرینی پایدار شهری در فرمانداری کرج اعالم
نمایند .در ادامه این جلسه سند توسعه تحول
محلهها و بافتهای فرسوده ی اوقافیها ،مصباح و
حصارک باال توسط مشاوران طرح تشریح شد.
بازدید میدانی از دفتر تسهیل گری حیدرآباد کرج
فرماندار شهرستان کرج پس از تشکیل
شانزدهمین جلسه ستادبازآفرینی پایدار شهری کرج
به صورت میدانی با حضور جمعی از اعضای شورای
شهر کرج از دفترتسهیل گری محلهی حیدرآباد کرج
بازدید بعمل آوردند.

برگزاری موفقیت آمیز ممیزی
خارجی سیستم مدیریت
یکپارچه ( )IMSدر شرکت گاز
استان خوزستان

حمیدرضا موسیخانی مسئول سیستمهای
مدیریتی گاز خوزستان از برگزاری موفقیت آمیز
ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه ()IMS
در شرکت گاز استان خوزستان خبر داد.
مسئول سیستمهای مدیریتی افزود :با توجه
به وجود بیماری کرونا برای دومین سال متوالی،
ممیزی خارجی به صورت ویدئو کنفرانس در
تاریخ های  1400/06/16لغایت  1400/06/17برگزار
گردید و در جلسه اختتامیه تیم ممیزی یافته
های خود را از فرایندهای مورد ممیزی ،در سه
بخش نکات مثبت ،فرصت های بهبود و عدم
انطباق ها ارائه دادند.
موسیخانی ابراز داشت :با توجه به گزارش
تیم ممیزی ،گواهینامه ها استاندارد های ISO
( 9001:2018سیستم مدیریت کیفیت) و ISO
( 45001:2018سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت
حرفهای) ( 14001:2015 ISOسیستم مدیریت
زیست محیطی) و ( 10002:2018 ISOسیستم
مدیریت رسیدگی به شکایات) ورژن : 2018
( 10004 ISOسیستم رضایت مندی مشتریان)
( HSE-MSسیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و
محیط زیست) تمدید و صدور گواهینامه جهت
استاندارد ( 50001:2018 ISOسیستم مدیریت
انرژی) انجام گردید.
حمیدرضا موسیخانی در پایان ضمن تقدیر
از حمایت های مدیر عامل شرکت ،این نتیجه
موفقیت آمیز را مرهون زحمات و مشارکت
تمامی مدیران ،روسا و کارکنان دانست و از همه
همکاران جهت حضور در جلسات و پاسخگویی
به سواالت تیم ممیزی تشکر و قدردانی نمود.

کسب افتخاری ارزنده برای شرکت گاز
استان کرمان

ارتقاء ساختار سازمانی شرکت از
پایه  Cبه D

کاهش حدود  ۱۸تا  ۱۹درصدی تولید برنج داخلی

امروز با آغاز توزیع برنج در سطح آذربایجان شرقی یک هزار و ۵۰۰
تن از این محصول از نوع هندی و تایلندی از طریق فروشگاههای
زنجیرهای ،تعاونیهای مصرف کارگری ،کارمندی و اتحادیه در اختیار
مردم قرار میگیرد و هیچ کمبودی در مورد برنج برای مصرف خانوار
وجود ندارد .مومنی تاکید کرد :در بخش تامین برنج از ذخایر،
وضعیت خوبی حاکم است و واردات خوبی هم قبل از ممنوعیت
برنج در فصل کشت انجام شده و وضعیت بازار برنج وارداتی در
شرایط متعادلی است .وی ابراز امیدواری کرد که در این شرایط از
شتاب افزایش قیمت در بازار برنج داخلی هم کاسته شود.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی

همچنین از تخصیص سهمیه برنج هندی دانه بلند( ۷۵۰تن) و برنج
تایلندی( ۷۵۰تن) به ترتیب به قیمت عمده فروشی هرکیلو  ۱۷۰هزار
ریال و  ۱۱۰هزار ریال از محل طرح تنظیم بازار به شرط تحویل درب
انبارهای اداره کل غله خبر داد و افزود ۹۰۰ :تن از این برنج ها در
سطح شهر تبریز و  ۶۰۰تن بقیه نیز بر اساس برش شهرستانی در
سطح شهرستان های آذربایجان شرقی توزیع می شود.
وی با بیان اینکه قیمت هر کیلو برنج هندی تنظیم بازار برای
مصرفکنندگان  ۱۸هزار و  ۵۰۰تومان و برنج تایلندی  ۱۲هزار و
 ۸۰۰تومان تعیین شده است ،افزود :تصمیمگیری درخصوص
نحوه توزیع و جامعه هدف مورد نظر در سایر شهرستانها برعهده
کمیسیون تنظیم بازار هر شهرستان است.
وی با اشاره به نظارت بازرسان سازمان صمت بر مراکز توزیع
تبریز و اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان ها خاطرنشان
کرد :شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این خصوص
میتوانند با سامانه  ۱۲۴معاونت بازرسی و حمایت از مصرفکنندگان
این سازمان تماس بگیرند و موضوع را گزارش کنند.
وی با بیان اینکه هیات های حسینی و خیریه ها برای جذب برنج
و شکر در قالب سهمیه نذورات محرم و صفر می توانند به سازمان
تبلیغات اسالمی مراجعه کنند ،افزود :عالوه بر توزیع  ۱۵۰۰تن برنج
تنظیم بازاری  ،برای این کار نیز  ۷۵۰تن برنج هندی ۷۵۰ ،تن برنج
تایلندی و یکهزار و  ۴۳۵تن شکر اختصاص یافته است.
وی تاکید کرد :توزیع در سطح شهر تبریز از طریق معرفی مراکز
توزیع فروشگاه های زنجیره ای و اتحادیه ها توسط مدیریت توسعه
بازرگانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی انجام می شود.

واحد  2نیروگاه رامین اهواز وارد مدار شد

واحد شماره  ۲نیروگاه رامین اهواز مجددا به شبکه سراسری برق کشور متصل شد
پس از  58ساعت عملیات نفسگیر متخصصین نیروگاه رامین اهواز
در رفع نشتی های بویلر  ،واحد شماره  2مجدد به شبکه سراسری
برق کشور پیوست .خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین با اعالم این
خبر گفت :پایداری واحدهای تولیدی نیروگاه رامین یکی از مهمترین
رویکردهای ما بویژه در ایام تابستان و پیک مصرف برق است و همواره

مسئول سیستمهای مدیریتی گاز
خوزستان خبرداد:

سعی نمودیم با تکیه بر تجربه و تخصص کارکنان خود چالشها و
مشکالت فنی واحدهای تولید برق را در کمترین زمان ممکن رفع نماییم.
وی گفت :واحد شماره  ۲نیروگاه بدلیل نشتی بخار در  ۱۴نقطه از
لوله های بویلر از مدار خارج شده بود و طی  ۵۸ساعت عملیات نفسگیر
اقدام به رفع این نشتی ها و بازگشت مجدد این واحد تولید برق به

مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان خبر داد

شبکه برق نمودیم.
الزم بذکر است نیروگاه رامین اهواز با  ۶واحد تولیدی و با مجموع
ظرفیت  ۱۸۵۰مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است
و نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز استان خوزستان و همچنین
پشتیبانی از شبکه سراسری برق کشور ایفا می کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان از ارتقاء
ساختار سازمانی این شرکت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان
کرمان ،منوچهر فالح در تشریح این خبر گفت:
شرکت گاز استان کرمان به دلیل رشد فزاینده در
تمام شاخص های عملکردی توانسته است یک
پله ارتقاء ساختار سازمان از پایه  Cبه Dرا کسب
نماید .وی در ادامه افزود :این ارتقاء به دلیل
افزایش تعداد مشترکین به بیش از  708هزار
در سه بخش خانگی ،صنعتی و عمومی ،رشد
بیش از  100درصدی تحقق ظرفیت گازرسانی به
صنایع و اجرای بیش از  22هزار کیلومتر خطوط
انتقال ،تغذیه و توزیع در استان کرمان بدست
آمده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت:
بدون شک تمامی افتخارات کسب شده مرهون
تالش های همهی عزیزانی است که با تمام وجود
در این عرصه خدمتگذار مردم هستند لذا برخود
الزم می دانم از مدیران محترم وزارت نفت و
شرکت ملی گاز ایران که همواره پشتیبان و همراه
ما بوده اند تشکر و قدردانی کنم.
فالح ضمن تشکر از همکاران محترم شرکت
گاز استان کرمان بیان کرد :خداوند را شاکرم که
امروز شاهد به ثمر رسیدن زحمات بی شائبه
آنها هستیم و خبر مسرت بخش ارتقا ساختار
سازمان از پایه  Cبه  Dباعث خوشحالی اینجانب
و همکاران تالشگرم گردید .وی در خاتمه با
آرزوی موفقیت ،سرافرازی و سربلندی برای
همکاران محترم خود ،کسب این افتخار ارزنده را
به جامعه شرکت گاز استان کرمان تبریک گفت.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان در دیدار با رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان :

اعطای  80میلیارد ریال کمک بالعوض توسط بنیاد مسکن الرستان به مددجویان

توسعه اینترنت اشیاء از لوازم ایجاد شهر هوشمند است

امیر برومند مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان از اعطای بیش از هشت میلیارد تومان در یکسال گذشته به مددجویان تحت
پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) این شهرستان خبر داد و بیان داشت  20 :واحد مسکونی مددجویان تحت حمایت کمیته
امداد الرستان با مشارکت بنیاد مسکن به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس  ،با حضور مدیر کل کمیته امداد فارس دو واحد مسکونی ویژه مددجویان
تحت حمایت این نهاد با مشارکت بنیاد مسکن الرستان بصورت نمادین افتتاح و به بهره برداری رسید.
در این آیین محمد بذر افشان پرداخت  ۵۲۵فقره تسهیالت ساخت مسکن به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام
خمینی(ره) توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی الرستان خبر داد.
 20واحد مسکونی بههمراه  ۱۱۵طرح اشتغالزایی کوچک و زودبازده در الرستان ویژه مددجویان کمیته امداد با حضور جمعی
از مسئوالن محلی افتتاح شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) فارس در آیین افتتاح این واحدها گفت :میزان هزینه ساخت این تعداد واحد مسکونی افزون بر
 ۱۴۰میلیارد ریال بوده است که به طور میانگین برای ساخت هر واحد حدود هفت میلیارد ریال هزینه شده است.
محمد بذرافشان گفت :همچنین  ۱۰۳واحد دیگر نیز در بخش ها ،روستاها و مناطق محروم الرستان با پیشرفت فیزیکی باالی  ۹۰درصد در دست ساخت است
که به زودی و ظرف یک ماه دیگر نیز بهره برداری خواهد شد .وی تصریح کرد که زیربنای این تعداد واحد مسکونی در مجموع حدود سه هزار مترمربع است
که با کمک خیرین و مشارکت خود مددجو و حمایت کمیته امداد ساخته شده اند.
بذرافشان یادآور شد :در صورتی که مسئوالن و خیرین منطقه و دستگاه های متولی از جمله بنیاد مسکن و اداره کل راه و شهرسازی زمین مورد نیاز را تامین
کنند ،کمیته امداد نیز در کمترین زمان ممکن اقدام به ساخت واحدهای مسکونی برای مددجویان به ویژه ایتام و نیازمندان مسکن در شهرستان الرستان خواهد
کرد .امیر برومند مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی الرستان هم در حاشیه این برنامه  ،از پرداخت  ۵۲۵فقره تسهیالت ساخت مسکن اعم از طرح ویژه بهسازی
و بازسازی حوادث و بالعوض احداثی و تعمیری به مددجویان تحت پوشش کمیته امدام امام خمینی (ره) به مبلغ سیصد و سیزده میلیارد و نهصد میلیون
ريال خبر داد.
در آیین بهره برداری از واحدهای مسکونی توسط بذرافشان مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس با اهداء لوح تقدیر از خدمات شایسته امیر
برومند مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی الرستان در محرومیت زدایی از جامعه الرستان تجلیل شد.

اصفهان-آرزو خدایی  :مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه جمعی از معاونین و مدیران این مجموعه با حضور در دفتر شورای
اسالمی شهر اصفهان ،با رئیس این شورا دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان ،اسماعیل قربانی در این دیدار ضمن عرض تبریک به جهت انتخاب
محمد نور صالحی به عنوان رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت :شوراهای اسالمی شهر و روستا به عنوان تعیین
کننده سیاست ها و چشم اندازهای شهری ،نقش تعیین کننده ای در پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی،
بهداشتی ،فرهنگی ،آموزشی ،پرورشی و سایر امور رفاهی از طریقهمکاری مردم و نظارت بر امور شهری و روستایی دارد و
این مهم ،گویای جایگاه با اهمیت این شوراها در مباحث شهری است.
وی با اشاره به لزوم هوشمند شدن شهرها در عصر حاضر اظهار کرد :در دنیای فناوری اطالعات و ارتباطات ،شهرها به
عنوان بستر تامین کننده زیرساختهای ارتباطی ،ناگزیر از هوشمند هستند و قطعا نیل به این هدف تاثیر بسزایی در تسهیل امور
شهری و شهرداری ها خواهد داشت .مدیر مخابرات منطقه اصفهان افزود :شهر هوشمند چارچوبی است که عمدتا ً از فناوری اطالعات
و ارتباطات ( )ICTبرای توسعه ،گسترش و ترویج شیوههای توسعه پایدار و با هدف رفع چالشهای رو به رشد شهرنشینی ،ایجاد شده و بخش بزرگی از این
چارچوب ،اساسا ً یک شبکه هوشمند از اشیاء متصل و ماشینهایی است که اطالعات را با استفاده از فناوری بیسیم و رایانش ابری انتقال میدهند.
قربانی توسعه اینترنت اشیاء را از لوازم ایجاد شهر هوشمند دانست و عنوان کرد :یکپارچه سازی اشیا و دادهها با زیرساختهای فیزیکی و خدمات شهری،
میتواند هزینهها را کاهش و پایداری را بهبود دهد .جوامع میتوانند روشهای توزیع انرژی را بهبود بخشند ،جمع آوری زباله را سادهتر کرده و با کمک  IoTباعث
کاهش ترافیک و حتی بهبود کیفیت هوا گردند .مدیر مخابرات منطقه اصفهان بیان کرد :برنامههای  IoTمبتنی بر رایانش ابری ،اطالعات را در لحظه دریافت،
تجزیه و تحلیل و مدیریت میکنند تا به شهرداریها ،شرکتها و شهروندان کمک کنند که برای بهبود کیفیت زندگی خود تصمیمات بهتری بگیرند و مردم
برای ارتباط با اکوسیستمهای یک شهر هوشمند ،از راههای مختلفی همچون تلفنهای هوشمند ،ابزارهای هوشمند قابل حمل ،اتومبیلها و خانههای هوشمند،
استفاده میکنند .اسماعیل قربانی توسعه زیرساختهای مخابراتی را شرط تحقق شهر هوشمند دانست و عنوان کرد :توسعه فناوری اطالعات و سرویس ها و
خدمات مبتنی بر آن ،به هیچ عنوان بدون تامین زیرساختهای مخابراتی الزم امکان پذیر نبوده و این توسعه نیازمند همکاری بیش از پیش مدیریت شهری اعم از
شورای شهر و شهرداری هاست .گفتنی است در این دیدار مدیران و معاونین مخابرات منطقه اصفهان گزارشی از آخرین وضعیت مخابراتی شهر اصفهان ارائه
و به بحث و تبادل نظر در باب مشکالت و معضالت پیش روی توسعه ارتباطات شهری پرداختند.

