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اوليــن قــرارداد خريــد ريــل ملــي بيــن ذوب آهــن اصفهــان و راه
آهــن جمهــوري اســامي ايــران
طي آيين ويژه اي با حضور دكتر محسن پورسيد آقايي معاون وزير ...

سيستم ارتباطي ايستگاههاي
تقليل فشار اکسيژن
فوالد مبارکه به شبکه پيشرفته
فيبرنوري مجهز شد

 18محرم 1438
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سال بیست و یکم شماره 5895

نمایشگاه"خطوط خاموش" در موزه هنرهای معاصر افتتاح می شود
نخستین نشست ،کارگاه و نمایشگاه "خطوط خاموش" با محوریت خطوط فراموش شده
و کم کاربرد با رویکرد احیای این خطوط و بازگرداندن ...

نخستین پروژه پژوهشی اندازه گیری
اتالف گاز در شبکه گازرسانی اصفهان

در راســتای اقتصــاد مقاومتــی و عمــل بــه منویــات
مقــام معظــم رهبــری (مــد ظلــه العالــی) شــرکت گاز
اســتان اصفهــان ،بــه منظور تعییــن میزان هــدر رفت
گاز طبیعــی در شــبکه گازرســانی و راه هــای کاهــش

در راسـتاي بهـره بـرداري يکپارچه ايسـتگاههاي تقليل
فشـار اکسـيژن فوالد مبارکـه و ارتقاي اين سيسـتمها،
شـبکه پيشـرفته فيبر نـوري در ايـن ايسـتگاهها به کار
گرفته شـد.
سـيد مجيـد سـتاينده رئيس واحـد تصفيـه آب و توزيع
سـياالت فـوالد مبارکـه ايـن خبـر را داد و گفـت :در
شـرکت فـوالد مبارکـه  10عـدد ايسـتگاه تقليل فشـار
گاز اکسـيژن ،مشـتمل بـر هشـت ايسـتگاه قديـم و دو
ايسـتگاه توسـعه وجود دارد کـه اين ايسـتگاه ها وظيفه
توزيـع گاز اکسـيژن بـا فشـار مناسـب جهـت مصـرف
نواحـي مختلـف را بـر عهـده دارند.
رئيـس واحـد تصفيـه آب و توزيـع سـياالت فـوالد
مبارکـه خاطر نشـان کـرد :به دليـل از رده خارج شـدن
تجهيـزات مذکـور و اسـتهالک ايـن تجهيزات و شـبکه
ارتباطـي آنهـا ،در صـورت بـروز مشـکل ،ايسـتگاه از
کنتـرل خارج مي شـد و سـرويس دهي به مصـرف کننده
با مشـکل مواجه مي شـد؛ پـس از بررسـيهاي مختلف از
لحـاظ هزينـه ،دامنه تغييـرات و توقفات الزم ،سـري به
روز  S7300بـه عنـوان جايگزين سـري قبلـي انتخاب
گرديـد بـه نحوي کـه در هر ايسـتگاه يـک  PLCنصب
و ارتبـاط تمامـي ايسـتگاهها از طريق شـبکه پيشـرفته
فيبـر نـوري برقرار شـد.
سـيد مجيد سـتاينده ادامـه داد :طراحي و اجـراي پروژه
مذکور توسـط شـرکت ايريسـا و بـا همـکاري واحدهاي
تصفيـه آب و توزيـع بـرق سـياالت انجـام و سيسـتم
 HMIآن بـر پايـه نرم افـزار  WINCCدر اتـاق کنترل
توزيـع آب مسـتقر گرديد.
رئيـس واحـد تصفيه آب و توزيع سـياالت فـوالد مبارکه
خاطـر نشـان سـاخت :اين سيسـتم بـه نحـوي طراحي
شـد که اگـر به هر دليلـي  PLCهر کدام از ايسـتگاه ها
 STOPشـود کنتـرل فشـار خروجي ايسـتگاه توسـط
ماژولهـاي عملياتـي  FMبـه کار خود ادامـه داده و براي
مصـرف کننـده مشـکلي ايجاد نگـردد؛ همچنيـن کنترل
ً
کاملا اتوماتيک توسـط سيسـتم
ايسـتگاه ها بصـورت
مذکـور صـورت ميپذيـرد بـه گونـه اي کـه يک دسـتگاه
مانيتـور  LCDاز نـوع  Op-Panelروي تابلـو داخـل
ايسـتگاه نيـز نصـب گرديـد تـا اپراتـور ضمـن مراجعه
بـه ايسـتگاه از شـرايط کلـي آن بـا خبـر شـود و بتوان
ايسـتگاه را مسـتقل از اتـاق کنتـرل مديريـت کرد.

ایران

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان ،بــا بیــان
اینکــه در شــرکت هــای عرضــه کننــده انــرژی
بــر اســاس نــوع خدمــات خــود همــواره بیــن میــزان
انــرژی تحویلــی از مبــدا و آنچــه بــه فــروش

مــی رســد اختالفــی وجــود دارد کــه همــان میــزان
هــدر رفــت انــرژی اســت گفــت :درحــال حاضــر
اســتاندارد تعریــف شــده بــرای میــزان هــدر رفــت
گاز طبیعــی کــه از مبــداء تحویــل گرفتــه مــی شــود

آن طــرح جامعــی را مطالعــه و بــه جهــت فراگیــر
شــدن آن در ســطح اســتان در یکــی از مناطــق
شــهری اصفهــان بــه صــورت پایلــوت در دســت
اجــرا قــرار دارد.

پيشرفت  ۸۵درصدي آسفالت معابر اصلي شهر اصفهان

آن سو

حمایت شرکت غله و خدمات بازرگانی از صادر کنندگان
آرد به خارج از کشور
توسـعه صـادرات غیـر نفتی از اهداف اصلی دولت اسـت و اسـتان کرمانشـاه از پتانسـیل باالیی در
زمینـه صـادرات آرد بـه دیگر کشـورهای منطقه و حتـی اروپا برخوردار اسـت .
بـه گزارش روابط عمومی شـرکت غلـه و خدمات بازرگانی منطقه  ، 9حمید بسـاطی گفت  :گندمهای
تولیـدی اسـتان از بهتریـن و بـا کیفـت تریـن گندمهـای سـطح کشـور می باشـد و ایـن بهترین
مزیـت بـرای توسـعه صـادرات آرد به خـارج از کشـور اسـت  .در حال حاضر اسـتان کرمانشـاه با
 14کارخانـه فعـال در زمینـه تولیـد آرد و ظرفیت اسـمی تولید  30هـزار تن آرد مشـغول به فعالیت
مـی باشـند و بـا توجـه بـه تولیـد میانگیـن سـاالنه  700هـزار تـن گنـدم در اسـتان می بایسـت
از ظرفیـت خالـی ایـن کارخانجـات آرد سـازی جهـت صـادرات آرد بـا کیفیت بـه خارج از کشـور
اسـتفاده نماییم .
بسـاطی اعلام کـرد خوشـبختانه در چنـد سـال اخیـر ظرفیت خوبـی جهـت ذخیره سـازی گندم
بـا کیفیـت در اسـتان ایجـاد شـده و گندمهای بـا کیفیت تولیدی اسـتان دیگـر به خارج از اسـتان
انتقـال داده نمـی شـودو از آنجـا کـه مصـرف سـالیانه گنـدم در اسـتان حـدود  250هـزار تـن
مـی باشـد مـا میتوانیم بـا اسـتفاده از ظرفیـت خـوب کارخانجـات آرد سـازی داخل اسـتان گامی
بـزرگ در زمینـه صـادرات ایـن محصـول اسـتراتژیک برداریـم و جلوی خـام فروشـی را بگیریم .
سرپرسـت شـرکت غله و خدمـات بازرگانی منطقـه  9همچنین بـه ذخایر گندم دروم در اسـتانهای
کرمانشـاه و ایلام اشـاره کـرد و افـزود :بـا توجـه بـه مجـوز وزیـر محتـرم جهـاد کشـاورزی در
خصـوص صـادرات گنـدم دروم بـه خارج از کشـور  ،کشـورهای ترکیـه و ایتالیا از جملـه بزرگترین
وارد کننـدگان ایـن محصـول اسـتراتژیک ایـران به حسـاب مـی آیند .
شـایان ذکـر اسـت چنـدی پیـش معـاون محتـرم وزیـر جهـاد کشـاورزی و مدیـر عامل شـرکت
مـادر تخصصـی بازرگانـی دولتـی ایـران در خصـوص برنامههـای ایـن وزارتخانـه بـرای صادرات
گنـدم مـازاد تولیـد شـده اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه تولیـد مـازاد انـواع گنـدم دروم و معمولـی
برنامهریزیهـای مناسـبی بـرای صـادرات آن صـورت گرفـت چـرا کـه هـم اکنـون بیـش از
 ۸۰۰هـزار تـن گنـدم دروم از کشـاورزان خریـداری شـد کـه قابـل رقابت بـا بهتریـن نمونههای
مشـابه خود در دنیاسـت.
علـی قنبـری اضافـه کرد :بر این اسـاس وزیـر جهاد کشـاورزی مجوز داد تـا بتوانیم گنـدم دروم و
آرد تولیـد شـده از گنـدم معمولـی را به کشـورهای مختلف صادر کنیـم که در این میان کشـورهایی
ماننـد ایتالیـا و ترکیـه بـرای تولیـد ماکارونـی به گنـدم ایران نیـاز دارنـد و این محصـول میتواند
به چنین کشـورهایی صادر شـود.
وی ادامـه داد :از آنجاکـه صـادرات گنـدم نـرم (معمولـی) به مصوبـه دولتـی نیـاز دارد ،وزیر جهاد
کشـاورزی مجـوز داد تا بتوانیـم آرد تولید شـده از گندم معمولی را به کشـورهای دیگـر صادر کنیم
کـه در این راسـتا ضمن فعـال کردن ظرفیتهـای خالـی کارخانههـای تولیدکننـده آرد میتوانیم با
ایجـاد ارزش افـزوده و ارزآوری بیشـتر این محصـول ثانویه را به کشـورهای مختلف صـادر کرده و
از صـادرات گنـدم به عنـوان یک محصـول خام جلوگیـری کنیم.
مدیرعامـل شـرکت بازرگانـی دولتـی گفـت :یکـی از برنامههـای جـدی دولـت و وزارت جهـاد
کشـاورزی حمایـت از کشـاورزان در مراحل مختلف کاشـت ،داشـت و برداشـت اسـت کـه در این
راسـتا از گنـدمکاران بـه شـدت حمایـت میکنیـم و خریـد تضمینـی ایـن محصـول را که بسـیار
باالتـر از نرخهـای جهانـی اسـت ادامـه میدهیم تـا کشـاورزان بتوانند مجـددا در سـالهای آینده
خودکفایـی گنـدم را بـه عنـوان اسـتراتژیکترین محصـول کشـاورزی و قـوت غالب مـردم ادامه
د هند .

حضور فعال اداره کل شیالت استان کرمانشاه در نمایشگاه
روز جهانی غذا
نمایشـگاه روز جهانـی غـذا ،با حضور جنـاب آقای مهنـدس رحیمی معـاون هماهنگی امـور اقتصادی
و توسـعه منابع انسـانی اسـتانداری کرمانشـاه و مسـئولین اسـتان و فعالین عرصه تولید مواد غذایی،
در محل نمایشـگاههای بیـن المللی کرمانشـاه افتتاح گردید.
اداره کل شـیالت اسـتان کرمانشـاه در راسـتای اصلاح الگـوی تغذیه بـرای حفظ و ارتقا سلامت،
حضـور فعـال داشـت و اهـم فعالیـت هـای صـورت گرفتـه بـه شـرح ذیـل اسـت -1:طبـخ آبزیـان
پرورشـی و آمـوزش روشـهای صحیـح پخـت ماهـی بـه عمـوم مردم
 -2توزیع بروشور ،پوستر و لوح فشرده آموزشی روشهای صحیح پخت آبزیان
 -3عرضـه زنـده چهـار گونـه ماهیـان گرمابـی پرورشـی مجتمع شـهدای قصرشـیرین بـا همکاری
وهمراهـی اتحادیـه آبـزی پـروری اسـتان در محوطه نمایشـگاه و اسـتقبال بـی نظیر شـهروندان
 -4عرضه ماهی قزل آال با قیمت و کیفیت مناسب
 -5توزیـع سـاندویچ ماهـی در بین شـرکت کنندگان در همایـش روز جهانی غذا در راسـتای افزایش
مصـرف سـرانه آبزیان جهت حفظ و ارتقا سلامت شـهروندان

ایران امروز
در سومین جلسه مشترک روسای اتاق های بازرگانی ،تعاون و اصناف اصفهان ؛

ایجاد گروه سرمایه گذاری استان اصفهان

و میــزان حجمــی کــه در نهایــت بــه فــروش مــی
رســد حداکثــر  2درصــد اســت کــه بایــد تــاش
کــرد ایــن عــدد را بــه حداقــل ممکــن رســانید.
ســید مصطفــی علــوی بــا اشــاره بــه اینکــه
گازهایــی کــه در اثــر هــدر رفــت وکربــن
نســوخته وارد محیــط زیســت مــی شــود بســیار
مضرتــر از میــزان آالیندگــی اســت کــه در اثــر
ســوختن گاز تولیــد مــی شــود بیــان داشــت:
در ایــن طــرح پژوهشــی ،شــبکه زیــر زمینــی و
رو زمینــی ،ایســتگاههای تقلیــل فشــار  ،انشــعابات
و تجهیــزات گازرســانی اعــم از شــیر قفــل
شــونده ،علمــک و کنتــور مشــترکین منطقــه
شــهرک ولــی عصــر واقــع در جنــوب اصفهــان
بــه عنــوان پایلــوت اســتان مــورد بررســی و انــدازه
گیــری نشــت گاز قــرار مــی گیــرد.
مهنــدس علــوی خاطــر نشــان ســاخت :عملیــات
اجرایــی ایــن پــروژه هفتــه آینــده در شــهرک
ولــی عصــر آغــاز و پیــش بینــی شــده  6الــی
 7ماه بطول بیانجامد.
بدیهــی اســت ،نتایــج مثبــت ایــن پــروژه بــه نفــع
تمامــی شــهروندان و در راســتای توجــه بــه ســامتی
و محیــط زیســت مــی باشــد لــذا انتظــار مــی رود
تــا بــا همــکاری شــهروندان عزیــز شــهرک مذکــور
نتایــج دقیقــی حاصــل گــردد تــا در ســطح اســتان
بتــوان آن را تعمیــم داد.

مديرعامل سازمان عمران شهري شهرداري اصفهان خبرداد:

مديرعامــل ســازمان عمــران شــهري شــهرداري
اصفهــان گفــت :عمليــات آســفالت معابــر اصلــي
شــهر اصفهــان تاكنــون  ۸۵درصــد پيشــرفت
داشــته اســت.
مصطفــي محمــدي اظهاركــرد :نهضــت آســفالت
معابــر شــهر اصفهــان از ســال گذشــته آغــاز شــد
و در ســال جــاري نيــز بــا جديــت دنبــال مــي شــود.
وي افــزود :در ايــن راســتا تاكنــون آســفالت معابــر
فرعــي شــهر اصفهــان بــا پخــش  ۱۴۰هــزار تــن
آســفالت در مراحــل تكميلــي قــرار دارد.

پيشرفت  ۸۵درصدي آسفالت معابر اصلي شهر اصفهان
مديرعامل سازمان عمران شهري شهرداري اصفهان گفت :عمليات آسفالت معابر اصلي
شهر اصفهان تاكنون  ۸۵درصد پيشرفت داشته است ...

مديرعامــل ســازمان عمــران شــهري شــهرداري
اصفهــان تصريــح كــرد :آســفالت معابــر اصلــي
شــهر اصفهــان نيــز تاكنــون  ۸۵درصــد پيشــرفت
فيزيكــي داشــته اســت.
محمــدي خاطرنشــان كــرد :تاكنــون  ۷۰هــزار تــن
آســفالت در معابــر اصلــي شــهر اصفهــان پخــش
شــده اســت.
وي اظهاركــرد :آســفالت بزرگراههــاي شــهر
باقــي مانــده اســت كــه از هفتــه آينــده اجرايــي
مي شود.
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در سـومین جلسـه مشـترک روسـای
اتـاق هـای بازرگانـی ،تعـاون و اصناف
اصفهـان بر ایجاد گروه سـرمایه گذاری
استان اصفهان تاکید شد.
سـید عبدالوهـاب سـهل آبـادی رییس
اتـاق بازرگانـی اصفهان در این جلسـه
گفت:ایجادگروه سـرمایه گذاری استان
اصفهـان مـی توانـد نقـش موثـری در
توسـعه اسـتان و بهبـود کسـب و کار
واحدهـای تولیـدی و خدماتـی داشـته
با شد .
وی بـه نقـش و جایـگاه سـه اتـاق در
زمینـه تولید ،اشـتغال و سـرمایه گذاری اشـاره کرد وگفت :مشـارکت کامـل و جدی اعضـای توانمند
اتـاق هـا در هیات موسـس گـروه سـرمایه گذاری مـی تواند بـه تحکیـم و تقویت این گـروه منجر
می شـود.
حبیـب اهلل بهرامـی رییـس اتـاق تعـاون اسـتان اصفهان نیز با اشـاره به شـکل گیری شـرکت های
تعاونـی و کسـب موفقیت آنان در اسـتان ،اسـتفاده از فعـاالن تاثیرگـذار اتاق ها و اعتقـاد به انجام
کار را الزمـه موفقیـت گـروه سـرمایه گذاری دانسـت و گفت :اتاق تعـاون آماده همکاری در تشـکیل
این گروه سـرمایه گذاری اسـت.
رسـول جهانگیـری سرپرسـت اتـاق اصناف اصفهـان نیز با اعلام این کـه در بدنه اصنـاف اصفهان
فعـاالن اقتصـادی توانمنـدی وجـود دارنـد که حضـور آنان در هیات موسـس گـروه سـرمایه گذاری
اسـتان مـی توانـد در پیشـرفت آن اثـر مطلوبـی داشـته باشـد گفـت :اتاق اصنـاف با داشـتن 120
هـزار واحـد صنفـی و بیـش از  100اتحادیـه می توانـد در این گروه سـرمایه گذاری مشـارکت فعال
داشـته باشد.
مصطفـی متیـن راد مسـوول پیگیـری تشـکیل گروه سـرمایه گذاری اسـتان نیـز گزارشـی از آخرین
اقدامـات انجـام شـده در این خصـوص را ارایـه کرد .
در پایـان این جلسـه مقرر شـد با در نظـر گرفتن اقدامـات قبلی ،اتـاق بازرگانی تعـداد  20نفر ،اتاق
اصنـاف تعـداد  20نفـر و اتـاق تعـاون تعـداد  10نفر از فعـاالن اقتصادی عضـو را که نقـش موثری
در تشـکیل و راه انـدازی گـروه سـرمایه گـذاری برای پیشـرفت اسـتان در زمینه هـای مختلف دارند
بـه دبیرخانه مشـترک سـه اتـاق واقـع در اتـاق بازرگانـی معرفـی و در جلسـه بعدی ترکیـب هیات
موسـس اولیه پیشـنهادی مشـخص تا بـا محوریت هیـات  5نفره متشـکل از نمایندگان اسـتانداری،
فـوالد مبارکه ،شـهرداری ،مجلس شـورای اسلامی و اتاق هـای بازرگانی ،اصناف و تعـاون در انجام
کار تسـریع گردد.

 2حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان کنگاور پر شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب منطقــه ای کرمانشــاه
تعــداد  2حلقــه چــاه غیرمجــاز در شهرســتان کنــگاور
پرومســلوب المنفعــه گردیــد .طاهرآبــادی مدیرامــور منابــع
آب شهرســتان کنــگاور ضمــن اعــام ایــن خبــر گفــت :در
پــی گشــت زنــی هــای گروههــای گشــت وبازرســی ایــن
شهرســتان تعــداد 2حلقــه چــاه در روســتای فیروزآبــاد وشــورچه
شناســایی وپــس از هماهنگــی بــا دســتگاه قضایــی ودریافــت
حکــم انســداد بــا همــکاری نیروهــای انتظامــی نســبت بــه
پر کردن  2حلقه چاه اقدام شد.

اولين قرارداد خريد ريل ملي بين
ذوب آهن اصفهان و راه آهن جمهوري اسالمي ايران
طــي آييــن ويــژه اي با حضور محســن پورســيد آقايي
معــاون وزيــر راه و شهرســازي و مديــر عامــل راه
آهــن جمهــوري اســامي ايــران ،مهنــدس صادقــي
مديــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان ،محســن ســجاد

وزيــر راه و شهرســازي و مديــر عامــل راه آهــن
جمهــوري اســامي ايــران بــا اشــاره بــه جايــگاه
خطــوط ريــل در توســعه كشــور گفــت :توســعه
ريــل و خطــوط ريلــي و توســعه صنعتــي كشــور

فرمانــدار لنجــان و جمعــي از مســئولين ذوب آهــن
اوليــن قــرارداد خريــد ريــل ملــي بيــن راه آهــن
جمهــوري اســامي و ذوب آهــن اصفهــان امضــاء
شــد .
در ايــن آييــن دكتــر محســن پورســيد آقايــي معــاون

الزم و ملــزوم يكديگــر هســتند و پيشــرفت تمامــي
كشــورهاي توســعه يافتــه بــا پيشــرفت خطــوط ريلــي
آغــاز شــده اســت  .وي افــزود :توســعه خطــوط ريلــي
در كشــور جــزء سياســت هاي كلــي اقتصــادي و جزو
اهــداف اصلــي رياســت محتــرم جمهــوري اســامي

ايــران مــي باشــد و هــم اكنــون باعــث افتخــار
ذوب آهــن اســت كــه در جهــت تاميــن ايــن نيــاز
كشــور گام برداشــته اســت و راه آهــن كشــور را كــه
در ايــن مــورد بــه خــارج وابســته بــود بــي نيــاز نمود .
مديرعامــل ذوب آهــن اصفهــان نيــز در ايــن
آييــن بــا اشــاره بــه تحــوالت اخيــر ايــن شــركت
و سياســت هــا و برنامــه هــاي آن در جهــت رشــد
و خودكفايــي و اقتصــادي نمــودن توليــد كارخانــه
گفــت  :از ســال  1393كــه تفاهــم نامــه ســاخت
و راه انــدازي توليــد ريلــي ملــي بيــن ذوب آهــن و
وزارتخانــه هــاي تعــاون  ،كار و رفــاه اجتماعــي  ،راه
وشهرســازي و صنعــت  ،معــدن و تجــارت تنظيــم
شــد اقدامــات مختلفــي در جهــت راه انــدازي خــط
توليــد ريــل ملــي انجــام و هــم اكنــون بعــد از طــي
مراحــل مختلــف و انجــام تســت هــاي متعــدد و
كســب تاييــدات و مجوزهــاي الزم در زمينــه كيفيــت
و اســتانداردهاي بيــن المللــي  ،توليــد ريــل ملــي در
ذوب آهــن انجــام شــده اســت .
وي در پايــان بــا اشــاره بــه اهميــت خطــوط ريلــي در
پيشــرفت و توســعه كشــور و نيــاز اساســي راه آهــن
بــه ايــن نــوع محصــوالت افــزود  :ذوب آهــن در
راســتاي بــرآورده نمــودن نيازهــاي راه آهــن بــه
ريــل تمــام امكانــات خــود را بــه كار گرفتــه اســت
تــا بــا توليــد ايــن محصــول گام مهمــي در جهــت
بومــي ســازي صنعــت حمــل و نقــل ريلــي برداشــته
شود .

همزمان با هفته دفاع مقدس:

دو روستاي "خانه دره" و "بنروي"
شهرستان پاوه برق دار شد
بـه گـزارش روابط عمومي شـركت توزيع نيـروي برق
اسـتان كرمانشاه،در مراسـم برق رساني به دو روستاي
"خانـه دره" و "بنـروي" كـه بـا حضور مهنـدس مرآتي
معاونـت فـروش و خدمات مشـتركين شـركت  ،خليل
خوشـرو مدير برق شهرسـتان پاوه و بخشـدار نوسود
برگـزار گرديـد پـروژه بـرق رسـاني بـه دو روسـتاي
بـدون بـرق خانـه دره و بنـروي كـه هـر كدام شـامل
15خانـوار مـي باشـد بـا حضـور معاونـت فـروش و
خدمات مشـتركين و بخشـدار نوسـود افتتـاح گرديد .
خليـل خوشـرو ،سرپرسـت مديريـت توزيـع بـرق
شهرسـتان پـاوه در مراسـم افتتاح برق اين دو روسـتا
گفـت :روسـتاهاي فـوق هـر كـدام داراي  ۱۵خانـوار
بـوده كـه بـراي بـرق رسـاني بـه ايـن دو روسـتا دو
دسـتگاه پسـت هوائـي ۵۰كيلـو وات 300 ،متـر خـط
فشـار متوسـط ۲۰كيلـو ولـت هوايـي  ۱۲۵۰ ،متـر
شـبكه فشـار ضعيف بـه صورت كابـل خود نگهـدار و
 ۴۰عـدد چـراغ روشـنائي  ۵۰وات سـديمي نصـب و
احداث گرديده است.
خوشـرو اعتبـار هزينه شـده جهت برق رسـاني به اين
دو روسـتا را بالـغ بـر  ۷۹۰ميليون ريال اعلام نمود .

اختصاص  50میلیارد ریال
برای تکمیل خوشه صنعتی
خرما در بوشهر

نمایشگاه"خطوط خاموش" در موزه هنرهای معاصر افتتاح می شود
نخســتین نشســت ،کارگاه و نمایشــگاه "خطــوط
خامــوش" بــا محوریــت خطــوط فرامــوش شــده
و کــم کاربــرد بــا رویکــرد احیــای ایــن خطــوط
و بازگردانــدن آنهــا از حاشــیه بــه مرکــز کتابــت
و خوشنویســی ایرانــی در مــوزه قــرآن مــوزه
هنرهــای معاصــر ســازمان فرهنگــی تفریحــی
شــهرداری اصفهــان طــرح و اجــرا مــی شــود.
ایــن کارگاه هــای تخصصــی و عملــی بــا حضــور
هنرمنــدان و هنرجویانــی برگــزار مــی شــود کــه
نقــش اصلــی در مرجعیــت عملــی و اســتعدادپروری
عالقمنــدان و مســتعدان آن را در بردارنــد.
در ایــن راســتا هنرمنــدان ارجمنــد ســید
محمدوحیــد موســوی جزایــری در اقــام خــط
کوفــی ،ناصــر طاووســی در خطــوط رقــاع و نســخ
و محســن ســلیمانی بــا خطــوط محقــق و ریحــان
بــا هــدف تولیــد اثــر بــرای گنجینــه آثــار مــوزه
هنرهــای معاصــر ســازمان فرهنگــی تفریحــی
شــهرداری اصفهــان بــه خلــق آثــاری اقــدام
خواهنــد کــرد.

آثــار نمایشــگاه از هنرمنــدان مطــرح ایــن خطــوط
جهــت ایجــاد مرجعیــت عملــی پایــدار بــرای مــوزه
و موضــوع مــورد تمرکــز آن تعریــف شــده اســت
کــه ماهیــت ایــن نمایشــگاه در گفتمــان ســازی
نــگاه نــو بــه خطــوط خامــوش و اســتعدادپروری
خوشنویســان جــوان و جویــای تجربــه هــای نویــن
بســیار مهــم بــوده کــه در جنــب ایــن مجموعــه
برنامــه یــک نشســت علمــی بــا ســخنرانی دکتــر

شــهیدانی و ســایر هنرمنــدان مدعــو برنامــه ریــزی
شــده کــه مباحــث آن نیــز بــه چــاپ خواهــد رســید
و خــود گامــی در راســتای ایجــاد مرجعیــت علمــی
بــرای مجموعــه مــوزه قــرآن و هنــر معاصــر
اصفهــان اســت.
گفتنــی اســت؛ گردهمایــی هنرمنــدان شــاخص
کشــوری و خوشنویســان و هنرجویــان در ایجــاد
شــبکه ســازی نویــن و بســتر ســازی بــرای
ارتباطــات آینــده جهــت تقویــت خوشنویســی
خامــوش ایرانــی اســامی و مجموعــه مــوزه و
هنرمنــدان بســیار پربرکــت بــوده و از ســوی دیگــر
تــاش بــرآن اســت تــا ایــن نخســتین قــدم هــا
بــرای احیــای خطــوط خامــوش در اصفهــان ادامــه
یابــد و سلســله برنامــه هایــی در ایــن راســتا شــکل
گیــرد تــا اصفهــان مــکان و مامنــی بــرای انتقــال
ارزش هــای بصــری وزیبایــی شــناختی خطــوط
فرامــوش شــده از پــس زمینــه بســتر هنــر سـ ّنتی
ایرانــی بــه پیــش زمینــه گفتمــان هنــر معاصــر
باشــد.

 50میلیـارد ریال بـرای تکمیل خوشـه صنعتی خرما در
استان بوشـهر تخصیص یافت.
بـه گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان هـای باشـگاه
خبرنـگاران جـوان از بوشـهر ،مدیـر عامـل شـرکت
شـهرک هـای صنعتـی اسـتان گفـت ایـن مبلـغ از
سـوی صندوق کار آفرینـی به متقاضیان واجد شـرایط
پرداخـت خواهـد شـد.
مهـدی صفوی افـزود به منظور آسـان سـازی دریافت
ایـن تسـهیالت صنـدوق ضمانـت سـرمایه گـذاری
صنایـع کوچـک بـه دنبـال رفـع مشـکالت احتمالـی
وثیقـه در صـورت احـراز شـرایط متقاضیـان اسـت.
وی گفـت ایـن تسـهیالت در زمینه خریـد خودروهای
سـردخانه دار ،تجهیـز و سـاخت سـردخانه و
ماشـین آالت بسـته بنـدی بـرای محصـول خرمـا بـه
متقاضیـان واجـد شـرایط پرداخـت مـی شـود.
صفـوی افـزود شـرکت شـهرکهای صنعتی بـا اجرای
طـرح هـای توسـعه خوشـه صنعتـی خرما در اسـتان
بوشـهر در راسـتای ارتقا سـطح کیفی این صنعت گام
برداشـته و امیـد اسـت متقاضیان بـا سـرمایه گذاری
زمینـه افزایـش کیفیـت و ارتقـا سـطح بسـته بندی و
فـروش خرمـای اسـتان را فراهـم کنند.
وی گفـت تشـکیل تعاونی مشـترک از الزامات دریافت
این تسـهیالت است.

