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شهرستان

اخبار

حضور شرکت آلومینیوم ایران در
سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت،
معدن و ابزار آالت استان مرکزی

حضور شرکت آلومینیوم
ایران ( ایرالکو) درسیزدهمین
نمایشگاه تخصصی صنعت ،معدن
و ابزار آالت استان مرکزی که در
محل دائمی نمایشگاه های استان
مرکزی برگزار گردید .مهندس
آقازاده استاندار مرکزی از غرفه شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)
در سیزدهمین نمایشگاه صنعت ،معدن و ابزار آالت ،بازدید به
عمل آورد .در این بازدید که آقایان مهندس حاجی پور رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مرکزی و دکتر فرخی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز حضور
داشتند؛ مهندس بوالحسنی مدیر کارخانه ی ایرالکو نکات ذیل
را به استاندار مرکزی ارائه نمودند:
 -۱افزایش سهمیه شرکتها جهت خرید محصول در
بورس کاال از طریق سیستم بهین یاب
 -۲معرفی شرکت هایی که خریدار محصول ایرالکو بوده
اند ،اما در لیست اعالم شده از طریق وزارت صمت نمی باشند.
 -۳رفع مشکل اخذ تسهیالت و گشایش  LCازبانک
صنعت و معدن کشور
 -۴رفع مشکل خرید  ۴۰مگاوات انرژی الکتریکی از
طریق وزارت نیرو به منظور راه اندازی پروژه بهینه سازی نیمه
شمالی خط ۵
به دستور استاندار محترم استان مرکزی مقرر گردید ردیف های
 ۱و  ۲از طریق مهندس حاجی پور رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان مرکزی و ردیف های  ۳و  ۴از طریق دکتر فرخی معاون
هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی پی گیری شود.
مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

هیئتهای مذهبی بدون مربی و قاری
قرآن نباشند

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان،
حجتاالسالم نوراهلل ولی نژاد در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد:
اساسا برای هدایت ،رشد و تعالی جامعه و جهتگیری درست
جامعه ضرورت دارد فعالیت قرآنی افزایش بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد :اگر به دنبال این هستیم که به اهداف بلند و بزرگ
دست پیدا کنیم باید در همه بخش های جامعه قرآن را گسترش
دهیم.مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان ابراز کرد :قرآن «ثقل
اکبر» و عترت «ثقل اصغر» است و با قرآن و عترت به جامعه
باید تعالی و شکوفایی بخبشیم.عضو شورای فرهنگ عمومی استان
گفت :سازمان تبلیغات اسالمی به دنبال این است که الیه های
درونی جامعه فعالیت قرآنی را برنامه ریزی و طراحی و اجرا کند و
تبلیغات اسالمی با برنامه تبلیغ قرآن ،هفته قرآن و همایش قرآنی
و تجلیل از قاری برتر و مدرسان قرآن در این مسیر گام بر می
دارد.وی متذکر شد :تبلیغات اسالمی دو سر فصل مهم را در این
مسیر تعریف کرده و نخست موضوع موسسه قرآنی و خانه قرآن
شهری و روستایی است.حجتاالسالم ولینژاد بیان کرد :مبنا این
است هر  ۱۰هزار گلستانی یک موسسه قرآنی بهره مند باشند و
هر  ۵هزار گلستانی یک خانه قرآن شهری و روستایی باید داشته
باشد و با این تعریف اگر بتوانیم جامعه را مهندسی کنیم به همه
بخش های جامعه توانستیم کار قرآنی را تسریع دهیم.وی افزود:
نزدیک به  ۱۶۰روحانی مستقر روستا در استان وجود دارد و به
همه روحانی مسقر ابالغ کردیم مجامع قرآنی در سطح روستا
شکل دهند.مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان گفت :هیچ هیئتی
بدون قاری قرآن و مربیان قرآن نباشد و تمام مساجد یک معلم
قرآن خواهد داشته و تمام هیئت مذهبی یک معلم قرآن نیاز دارد
و آنهایی که ندارند یک نفر را آموزش می دادیم و به همه تشکل
های مذهبی تاکید کردیم که برنامه با قرآن را دنبال کنند.

اولین رویداد فناورانه سالمت دانشجویي
دانشگاه علوم پزشکي مازندران برگزار شد

ساری – قاسمیان :نخستین رویداد
فناوری سالمت دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکي مازندران با حضور مديرکل دفتر
توسعه فناوري سالمت معاونت تحقيقات و
فناوري وزارت بهداشت و جمعي از اساتيد
و دانشجويان برگزار شد.
دکتر سید عباس موسوی ،رئیس
دانشگاه علوم پزشکی مازندران توجه به
سيستم آموزشي را زيرساخت اساسي در
ايجاد پارک هاي فناور و پژوهشکده ها
دانست و گفت :براساس مطالعات انجام
شده سيستم آموزشي ما خالقيت پرور
نيست و اين مسئله از دوران ابتدايي آغاز
مي شود.
وی با تاکید بر شناسایی افراد خالق،
گفت :خالقيت سبب پويايي آن جامعه

جلسه کارگرو بهبود کیفیت فعالیت های سواد آموزی استان قم

جلسه گروه بهبودکیفیت فعالیت های سوادآموزی
باحضور رسول جمشیدی مدیرکل طرح وبرنامه و تامین
منابع سازمان نهضت سوادآموزی کشور و شیخ االسالم
مدیرکل آموزش وپرورش استان قم درسالن جلسات اداره
کل تشکیل شد.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش
و پرورش استان قم ،رئیس گروه بهبودکیفیت سوادآموزی
استان ؛ظرفیت گروه را فرصت مغتنمی برای پیشرفت
وتوفیقات برنامه های سوادآموزی دانست وگفت :با
داشتن برنامه وپیگیری فعالیت های سوادآموزی دراستان
قم به پیشرفت هایی رسیده ایم وباوجود مهاجرت ها
وحضوراتباع خارجی بسیار باید از حمایت وپشتیبانی
های سازمان نهضت سوادآموزی بتوانیم به باسوادی
مطلوب دست پیداکنیم .
جمشیدی مدیرکل دفترطرح وبرنامه وتامین منابع
سازمان نهضت سوادآموزی دراین جلسه اظهارداشت:

وجودبرنامه محوری وپژوهش ومشارکت جویی دراستان
قم نمودخوبی دارد.
وی درادامه الگو بودن آموزشیاران و آموزش
دهندگان را در رعایت پوشش و حجاب اسالمی مهم
توصیف کرد و گفت :اصل برون سپاری یعنی رقابت و
تاکید ما توجه خاص به نظارت برعملکرد و طرح هامی
باشد و نیز کارگروه واگذاری فعالیت های سوادآموزی
با جایگاهی که دارد باید مرتب با نظرهای کارشناسی
تشکیل شود و نقش خود را به شایستگی وبه موقع انجام
دهد.
وی گفت :ازحمایت ها وپشتیبانی مسوولین وزارت
آموزش وپرورش وسازمان نهضت سوادآموزی تشکر می
شود و حضورشان درجمع متولیان امر سوادآموزی ؛
نشاط وتقویت روحیه را افزایش می دهد و از رهنمودها و
تذکرات و دستوراتی که ارائه می کنند برسالمت و کیفیت
فعالیت و برنامه های استان موثر میباشد واز انحرافات

احتمالی پیشگیری می شود.
جلسه گروه بهبودکیفیت استان قم با حضور
اعضا و معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی ؛معاون
سوادآموزی؛ذیحساب ؛روسای ادارات امور مالی ؛ امور
اداری و کارگزینی ؛تدارکات؛حراست؛بازرسی؛امورحقوقی
و روسای ادارات سوادآموزی برگزارگردید و تعدادی از
اعضا به بیان دیدگاه و پیشنهادات پرداختند.

اعتبار راهآهن بوشهر تا انجام فاینانس تامین شود

بوشهر-خبرنگارعصررسانه  :مدیر
کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت :با
هدف متوقف نشدن پروژه راهآهن بوشهر -
شیراز باید بخشی از اعتبار موردنیاز آن تا
انجام فاینانس تامین شود.
فرزاد رستمی درگفت و گو با

برگزاری محافل سومین کاروان قرآنی
منادیان وحدت در گلستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان،
سید مصطفی حسینی واعظ در گفتگو با روابط عمومی این اداره
کل اظهار کرد :ملت ایران با تاثیر از آموزه های وحدت آفرین
دین مبین اسالم قیامی را به رهبری امام امت (ره) آغاز کردند
و با اتحاد و همبستگی آن را به پیروزی رسانده و نظامی را بر
کشور حکم فرما کردند که مفتخر به داشتن ریشه اسالمی است
و به دنیا نشان دادند که اسالم دین وحدت و همدلی و مهربانی
است.وی با بیان اینکه وحدت ،گل واژه ایی است که در راس
برترینها قرار دارد و بسیار جذاب ،دلگشا و زیباست گفت :به
مناسبت هفته وحدت ،سومین کاروان قرآنی منادیان وحدت در
استان گلستان از چند روز گذشته آغاز شد.رئیس اداره امور قرآنی
اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان خاطرنشان کرد :به یاری خدا
طرح سومین کاروان قرآنی منادیان وحدت که به همت اداره
کل تبلیغات اسالمی استان گلستان ،مرکز بزرگ اسالمی شمال
کشور و جبهه فعاالن قرآنی گلستان ،از تاریخ  ۱۴آبان مصادف با
 ۷ربیع االول آغاز شده است تا  ۲۴آبان ( ۱۷ربیع االول) ادامه
خواهد داشت و  ۱۹ویژه برنامه قرآنی را در سراسر استان گلستان
تقدیم عاشقان و شیفتگان وحی خواهد کرد.وی افزود :این طرح
قرآنی با هدف افزایش وحدت و همدلی حول محور انس با قرآن
کریم و ایجاد فضای قرآنی در ایام میالد پیامبر عظیم الشان اسالم
(صلی اهلل علیه و آله و سلم) و هفته وحدت و مبتنی بر بیانیه
گام دوم انقالب و با موضوع تدبر و فهم قرآنی کریم و ارائه سبک
زندگی قرآنی در مناطق شیعه و سنی نشین استان گلستان برگزار
میشود.حسینی واعظ در پایان اذعان داشت :از نکات قابل توجه
ویژه برنامه سومین کاروان قرآنی منادیان وحدت ،برپایی محافل
ویژه بانوان ،استفاده کامل از ظرفیت قرآنی استان گلستان و بهره
مندی از حضور بیش از  ۴۰نفر از قاریان و حافظان برجسته اهل
سنت و شیعه و اجرای گروه های تواشیح و مدیحه سرایی ممتاز
استان گلستان ،ارائه سبک زندگی قرآنی مبتنی بر بیانیه گام دوم
انقالب ،گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان گلستان و اهدای
جوایز به قید قرعه به حاضرین در هر محفل است.

مي شود و اگر در جامعه اي به اين مسئله
توجه نشود نمي تواند در حوزه هاي ديگر
موفقيت کسب کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران
با بیان اینکه خالقيت در دوران دانشجويي
را مي توان افزايش داد ،افزود :برگزاري
کارگاه هاي آموزشي مي تواند خالقيت را

در دانشجويان افزايش دهد.
دکتر موسوی ارتقای فناورانه در
حوزه سالمت ،ایده یابي ،توانمندسازي
نظام بهداشت و درمان در بستر فناوري
هاي نوين ،شناسايي استعدادهاي فناور
و هدايت آن ها به سمت نظام سالمت و
ارائه خدمات را هدف برگزاري اولين رويداد

فناوري سالمت دانشجويي دانست.
وی افزود :برگزاری سخنرانی
تخصصی ،معرفي فناوران برتر ،محصوالت
فناورانه و مسابقه دانشجويي فناوري با
محوريت ويژه نوروساينس از جمله برنامه
هاي اين رويداد است .دکتر سعیدی ادامه
داد :فناوری در حوزه سالمت (تجهیزات
پزشکي ،عرضه داروها و مهندسي بافت و
 ) ...مي تواند در جهت ارتقا سالمت همراه
با کار آفريني کمك كند.
گفتنی است دکتر سید عباس موسوی
رئیس دانشگاه علوم پزشکي مازندران به
همراه معاونين درمان  ،آموزشي  ،بهداشتي
و توسعه مديريت و منابع دانشگاه از
نمايشگاه توليدات فناورانه که در حاشيه
برگزاري اين همايش برپا شد ديدن کردند.

خبرنگاران افزود :راهآهن بوشهر  -شیراز -
عسلویه  ۶۴۲کیلومتر طول دارد و اولویت
نخست آن حدفاصل بوشهر  -شیراز به
طول  ۴۵۰کیلومتر است که عملیات
اجرایی آن پیش از این در چهار قطعه
آغاز شدهاست.
وی بیان کرد :قطعه  ۱۰این پروژه
در استان بوشهر حدفاصل اهرم  -کلمه به
طول  ۲۵.۵کیلومتر با برآورد اولیه ۲۳۴
میلیارد تومان قرارداد آن در سال ۱۳۹۷
منعقد شد .مدیرکل راه و شهرسازی استان
بوشهر ادامه داد :این قطعه به نوعی سخت
ترین قطعه حدفاصل بوشهر  -شیراز در

محدوده  ۱۴۰کیلومتری استان بوشهر
واقع است که حدود یک سوم طول پلهای
بزرگ و یک چهارم تونلها در قطعه ۱۰
قرار دارد و پروژه نیز اکنون با پیشرفت
فیزیکی مناسبی در دست اجرا است.
رستمی بیان کرد :برنامه ابالغی
امسال  ۶۵میلیارد تومان در قانون بودجه
است که تاکنون  ۵۶.۵میلیارد تومان ابالغ
اعتبار صورت گرفته و  ۱۵میلیارد تومان
تخصیص مرحله نخست پرداخت شدهاست.
وی اظهار داشت :اکنون بیش از ۷۶
دستگاه ماشین آالت در قطعه  ۱۰در حال
انجام عملیات خاکبرداری ،خاکریزی

و احداث ابنیه فنی است و آغاز عملیات
اجرایی پلهای خاص تونل نیز در برنامه
قرار دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر
ادامه داد :اکنون هفت سال است که منتظر
فاینانس هستیم که با پیگیری استاندار
بوشهر و حمایتهای نمایندگان استان
در مجلس  ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار
برای قطعه  ۱۰تامین شد تا انعقاد قرارداد
صورت گرفت.
رستمی گفت :با این حال انتظار است
تا پیش از رسیدن فاینانس اعتبار مورد نیاز
سایر بخشهای پروژه فراهم شود.

رئیس پلیس آگاهی کردستان ۶۰ :فقره سرقت کشف شد؛

دستگیری  ۱۸سارق در سنندج

سنندج  -رئیس پلیس آگاهی کردستان از
دستگیری  ۱۸سارق منزل ،جیب بر ،طالجات کودکان
و خودرو و کشف  ۶۰فقره سرقت در رابطه با این
دستگیری ها طی چند عملیات پلیسی در سطح شهر
سنندج خبر داد.
سرهنگ عبداهلل فاتحی صبح چهارشنبه در نشست
خبری با خبرنگاران استان کردستان ،اظهار داشت :طرح
مقابله با سارقان در سطح شهر سنندج طی هفته جاری
اجرا شد که با توجه به اینکه منجر به کشف چندین فقره
سرقت مهم و دستگیری تعداد قابل توجهی سارق شد،
این طرح طی روزهای آینده در تمامی شهرهای سطح
استان اجرا می شود.
وی در خصوص کشف سرقت ها و دستگیری سارقان
افزود :طی یک عملیات پیچیده و کارشناسی توسط
نیروهای پلیس آگاهی پنج دستگاه خودروی سرقتی

کشف شد که در این رابطه پنج نفر که خودروها در اختیار
آنها بوده ،دستگیر شده اند و کار شناسایی سارقان نیز
انجام شده و به زودی سارقان نیز دستگیر می شوند.
رئیس پلیس آگاهی کردستان ادامه داد :همچنین در
پی شکایت همشهریان نسبت بهه جیب بری از آنان کار
اطالعاتی در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت که در
این رابطه موفق به شناسایی سه سارق سابقه دار شدیم.
سرهنگ فاتحی یادآور شد :سارقان در اعترافات خود
به انجام  ۴۱فقره سرقت و جیب بری اعتراف کردند و
مبلغ  ۳۰۰میلیون ریال پول نقد نیز از آنان کشف شد
که پس از تکمیل پرونده با مالباختگان تحویل داده شد.
وی در خصوص سرقت طالجات کودکان نیز بیان
کرد :یک نفر در این رابطه که مبادرت به سرقت طالجات
کودکانی که در کوچه و معابر سطح شهر بوده اند،
شناسایی و دستگیر شد که به  ۹فقره سرقت اعتراف کرد.

نواخته شدن زنگ بیمه سالمت در مدارس گلستان

همزمان با هفته بیمه سالمت «
زنگ بیمه سالمت « صبح امروز در
مدارس استان گلستان به صدا درآمد .
اداره کل بیمه سالمت استان گلستان در
مراسم نمادین زنگ بیمه سالمت که به
صورت متمرکز در مدرسه علوم و معارف
اسالمی صدرا گرگان برگزار شد  ،اظهار
کرد  :یک میلیون و  200هزار نفر از

مردم گلستان تحت پوشش بیمه سالمت
قراردارند که از این تعداد بیش از 810
هزار نفر روستائیان  ،عشایر و ساکنان
شهرهای زیر  20هزار نفر هستند که به
صورت رایگان از خدمات بیمه استفاده
می کنند .مهرداد کمانگری از خانواده
هایی که بیمه ندارند خواست  ،از نیمه
دوم آبان ماه برای ثبت نام به سایت

خبر کوتاه
شهردارمهدیشهرخبرداد؛

بهره برداری اولین شهربازی درپارک
کوهستان مهدیشهر

مهدیشهر_ حسین بابامحمدی:
نشست شورای معاونین به ریاست
دکتر حاجی بگلو شهرداردر محل
شهرداری برگزار شد.در این نشست
دکترحاجی بگلو با بیان اینکه در
این دوره به نشاط اجتماعی توجه ویژه ای شد افزود :با
توجه به قول های داده شده خوشبختانه با همکاری بخش
خصوصی و پس از اتمام مراحل اولیه تا ماه آینده بخشی
از اولین شهربازی شهر در پارک کوهستان مهدیشهر به
بهره برداری می رسد .وی در ادامه با بیان اینکه اقدامات
شهرداری مهدیشهر در مناطق مختلف شهر گسترده است
اظهار داشت :با توجه به قولی که به اهالی محترم مسکن
مهر داده شده در این منطقه و همچنین منطقه رابند نیز در
ماه های آتی پارک های کودک محله ای افتتاح خواهد شد،
الزم بذکر است تجهیزات مخصوص بازی کودکان در پارک
آبشار نیز نصب شده و قابل استفاده است.دکترحاجی بگلو
بیان داشت :در اقدامی مشترک با سپاه پاسداران مهدیشهر
«بهشت کودک» در محیطی سرپوشیده نیز در حال تجهیز
است که بزودی افتتاح می شود ،الزم می دانم از جناب
سرهنگ ذوالفقاری فرمانده سپاه مهدیشهر و از دغدغه
مندی ایشان نهایت تشکر را داشته باشم .شهردارمهدیشهر
در پایان عنوان کرد :افتخار می کنیم در مجموعه شهرداری
آقایان اروئی و نورانیان در ورزش هاکی جزو پر افتخار ترین
ها هستند که جای بسی خوشحالی است ،آقای نورانیان
اخیرا به تیم هاکی الماسیا ترکیه ملحق شدند که برای
ایشان موفقیت و پیشرفت روز افزون آرزومندم.

طرح پوشش بیمه سالمت تا فروردین
سال آینده در گلستان ادامه دارد

رئیس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل بیمه سالمت
استان گلستان گفت  :طرح پوشش اجباری بیمه سالمت
تا فروردین سال آینده ادامه داد  .رسول خزینی در نشست
خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد  :طرح اجباری
بیمه سالمت از  13آبان ماه شروع شده و افراد باید در
مدت  6ماه به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند تا پوشش بیمه
سالمت برای افراد فاقد پوشش بیمه ای فراهم شود .وی
افزود  :در این طرح  ،افرادفاقد بیمه و سایر بیمه شدگان
بیمه سالمت هم بر اساس آزمون وسع توسط وزارت رفاه
ارزیابی می شوند .خزینی از دهک بندی بیمه شدگان در
این طرح خبر داد و با بیان اینکه افرادی که در دهک های
یک تا سه قرار می گیرند  ،دلت همچون سابق سهم بیمه
آنها را پرداخت خواهد کرد  ،اضافه کرد :افرادی که در
دهک چهارم قرار می گیرند  ،باید  50درصد حق بیمه
ساالنه  290هزار و  400تومان را پرداخت کنند .وی بیان
کرد  :کسانی که جایگاه آنها دهک پنج تا  10دسته بندی
شوند باید  100درصد حق بیمه را به میزان  580هزار و
 800تومان به ازای یک سال پرداخت کنند .خزینی گفت :
تاکنون  12هزار و  999گلستانی برای پوشش بیمه سالمت
اجباری مراجعه و ثبت آن ها انجام شده است .وی بیان
کرد که افراد تا  31فروردین  99فرصت دارند که به دفاتر
پیشخوان مراجعه کنند در غیر اینصورت باید  10روز انتظار
را سپری کنند .خزینی گفت  :یک میلیون و  100هزار بیمه
شده سالمت در گلستان وجود دارد و افراد می توانند از
طریق سامانه  1666اطالعات الزم را کسب کنند .

افتتاح پروژه مخابراتی کافوی نوری
مجتمع  288واحدی ابا صالح المهدی
شهرستان بروجرد

وی بیان کرد :همچنین شماره تماس  ۱۳۰به عنوان
اورژانس پلیس آگاهی به صورت  ۲۴ساعته این آمادگی را
دارد که پیشنهادات ،انتقادات و یا هر خبری که در رابطه
با مسائل مجرمانه در سطح استان به وقوع پیوسته و یا در
حال به وقوع پیوستن است را دریافت کند.

بیمه سالمت و یا به  27دفتر پیشخوان
دولتی در سطح استان مراجعه کنند .در
ادامه این مراسم مدیر آموزش و پرورش
شهرستان گرگان نیز گفت  :آموزش و
پرورش در حوزه سالمت اقدامات خوبی
انجام داده و سند تحول بنیادین نیز در
این زمینه برای ما تکلیف ایجاد کرده
است .تربتی نژاد خاطر نشان کرد :
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این فعالیت ها در حوزه پیشگیری
از آسیب های اجتماعی است که در
آموزش و پرورش شهرستان گرگان در
حال اجراست .
امسال در  50مدرسه سطح
شهرستان طرح نظام مراقبت اجتماعی
دانش آموزان « نماد» با هدف پیشگیری
از آسیب های اجتماعی در حال اجراست .

طی مراسمی با حضور آقای گودرزی نماینده محترم
مردم بروجرد  ،رحیمی فرماندار  ،مهندس قاسمی مدیر
مخابرات منطقه لرستان  ،مهندس محمودوند  ،مهندس
شیخی مدیر مخابرات بروجرد  ،اعضای محترم شورای
اسالمی شهر و جمعی از مسئولین این شهرستان  ،پروژه
کافوی نوری  ۳۶۰شماره ای مجتمع ابا صالح المهدی
افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت .مهندس محمد
قاسمی مدیر مخابرات منطقه لرستان با اعالم این خبر
افزود  :با همت و تالش همکاران ما در مدیریت مخابرات
شهرستان بروجرد و پیگیریهای آقای گودرزی نماینده
محترم مردم این شهرستان در مجلس شورای اسالمی
و فرماندار محترم  ،مهندس یافتیان عضور محترم هیئت
مدیره شرکت مخابرات ایران  ،این پروژه ظرف مدت سه ماه
با استفاده جدید ترین تکنولوزی روز دنیا تکنولوژی fttc
و ظرفیت  360شماره در این شهرستان اجرا گردید  .وی
گفت  :این پروژه با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و یکصد
و پنجاه میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت مخابرات
ایران افتتاح و مورد بهر ه برداری قرار گرفته است  .مدیر
مخابرات منطقه لرستان اظهار داشت  :به همت همکاران ما
در مخابرات منطقه  30پروژه مخابراتی در شهر و روستاهای
بروجرد در دست اقدام می باشد که امیدواریم این پروژه ها
تا پایان سال جاری افتتاح و مورد بهره برداری قرار بگیرند .
همچنین نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی و
هیئت همراه از روند اجرای پروژه های مخابراتی در مناطق
کوی جانبازان و فرهنگیان این شهرستان بازدید کردند.

