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یــم  مر  - ن صفهــا ا
مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-معاونت 
اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان نسبت به 
برگزاری چندین برنامه ویژه در ایام دهه 

فجر انقالب اسالمی اقدام کرده است.
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با 
اعالم این خبر گفت: در ایام شهادت سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی فراخوانی را 
ویژه مجموعه های مردم نهاد منتشــر 

کرده و حمایــت مــادی و معنوی این 
معاونت را از اجرای برنامه های آنها در ایام 

دهه فجر انقالب اسالمی اعالم کردیم.
سعید امامی ادامه داد: در این فراخوان 
به منظــور حمایــت از مجموعه های 
فرهنگی شــهر اصفهان از همه مراکز 
فرهنگی، کانون های قرآنی، پایگاه های 
بســیج و... خواسته شــد تا ضمن بهره 
مندی از حمایت مالی ایــن معاونت، با 
روسای ادارات فرهنگی شهرداری های 
مناطق 15 گانه شــهرداری نیز مرتبط 

شده و در اجرای برنامه های ویژه این دهه، 
از مساعدت های آنها نیز بهره مند شوند. 

وی گفــت: هزینه ای بالــغ بر 500 
میلیون تومان از سوی معاونت اجتماعی 
ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان برای این طرح در نظر 

گرفته شد.
او با بیان اینکه تــا کنون حدود 200 
مجموعه فرهنگی در این طرح شرکت 
کرده اند، افزود: هزینــه در نظر گرفته 
شده، در میان مناطق 15 گانه شهرداری 

اصفهان تقسیم شده که توسط روسای 
ادارات فرهنگی هر منطقــه در اختیار 
مجموعه های فرهنگی منتخب هرمحله 

قرار می گیرد.
او از »مثبت ۴۴« به عنوان دیگر برنامه 
این معاونت در ایام دهه مبارک فجر یاد 
کرد و توضیح داد: این برنامه در قالب برنامه 
ای ترکیبی با عناصر تصویر، صوت، نور، 
سایه بازی، نمایش، سیر تاریخ انقالب 
و... طراحی شده که به مدت 7 شب از 12 
تا 18 بهمن ماه در خانه انقالب اسالمی 

برگزار می شود. 
امامی افزود: مثبــت ۴۴ ویژه دانش 
آموزان 12 تا 18 ساله است که در هر روز 
6 اجرا در خانه انقالب دارد و مجموعا تا 
پایان ایام دهه فجر ۴2 اجرا خواهد داشت.

 معاون اجتماعی سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
از برگــزاری برنامه دیگری بــا عنوان 
»ایران۴۴« خبر داد و گفت: این برنامه 
نیز در قالب جشن بزرگ پیروزی انقالب 
اســالمی و با هدف ایجاد شادی و نشاط 
اجتماعی طراحی شده که طی 5 شب از 

18 تا 22 بهمن ماه برگزار می شود.
به گفته او، مکان برگزاری این برنامه 
که با اجرای زنده ساالر عقیلی، خواننده 
محبوب کشــور همراه است متعاقبا به 

شهروندان اعالم خواهد شد.
امامی چهارمین برنامه این معاونت در 
ایام دهه فجر را برگزاری برنامه ای ترکیبی 
شامل اجرای 8 قطعه موسیقی انقالب 
توسط یک گروه نوازنده، اجرای نمایش 
خیابانی و نورافشانی دانست و افزود: این 
برنامه در مشارکت با اداره هنری سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان تهیه شــده و به مدت 10 شب 
در عرصه های اجتماعی شهر و میادین 

پرتردد برگزار می شود.
او از تهیــه اقــالم فرهنگــی ویژه 
راهپیمایی روز 22 بهمن به عنوان اقدام 
دیگری از ســوی این معاونت خبر داد و 
اظهار کرد: این اقالم که شــامل کتابچه 
ای با عکس هــای قدیمی امام خمینی 

)ره( و برخی  دیگر از اقالم کاربردی است 
همزمان با راهپیمایی روز 22 بهمن به 
صورت گسترده میان شهروندان تقسیم 

می شود.
امامی از توزیع کتابی با نام »نفس« 
ویژه دختران نوجوان نیز خبر داد و گفت: 
300 تن از مدیران مدارس دخترانه شهر 
در مشارکت با بسیج دانشجویی، طرحی 
را با محوریت ترویج حجاب اجرا کردند 
که بر اساس سیره حضرت زهرا )س( و 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی برگزار شد 
و حاصل آن، کتابی با نام »نفس« است که 
در میان دختران توزیع شده و به موضوع 

حجاب می پردازد.

معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تشریح کرد؛

ویژه برنامه های شهرداری اصفهان در دهه فجر
او از »مثبت ۴۴« به عنوان 

دیگر برنامه این معاونت در 
ایام دهه مبارک فجر یاد کرد 

و توضیح داد: این برنامه در 
قالب برنامه ای ترکیبی با 

عناصر تصویر، صوت، نور، 
سایه بازی، نمایش، سیر 
تاریخ انقالب و... طراحی 
شده که به مدت 7 شب از 
12 تا 18 بهمن ماه در خانه 
انقالب اسالمی برگزار می 

شود. 

  قزوین -مصطفی مرادی،خبرنگارتوسعه ایرانی - مدیر 
عامل شرکت شهرکهاي صنعتي اســتان قزوین گفت: 
طبق تفاهم نامه منعقده في مابین این شرکت با شرکت 
برق منقطه اي زنجان، دو پست برق سیار63 کیلو ولت با 
ظرفیت 25 مگاوات شهرکهاي صنعتي حیکیمه و شال تا 

پایان سالجاري به بهره برداري خواهد رسید.
 “ رضا صفاري » مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی 
استان قزوین در جلســه با علي خلجي مدیر عامل برق 
منطقه زنجان اظهار داشت: در راستای تحقق شعار سال 
تولید، پشــتیباني ها، مانع زدایي ها و حمایت از سرمایه 
گذاران مستقر در شــهرکهاي صنعتی حکیمیه و شال و 
تامین برق متقاضیان سرمایه گذاری جدید در این شهرک 

و با پیگیریهای صورت گرفته و حمایتهای دستگاههای ذیربط علی الخصوص مدیریت برق منطقه ای زنجان پروژه احداث پست 
برق سیار63 کیلو ولت با ظرفیت 25 مگاوات تا پایان سال به بهره برداري مي رسد.

وی گفت: میزان سرمایه گذاري براي اجراي این پروژه زیرساختي و زیربنایي 500 میلیارد ریال بوده است.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان افزود: با احداث این پست سرمایه گذاران جدید که در فازهای بعدی شهرک 

مستقر می شوند کمبود برق نخواهیم داشت.
در این دیدار علي خلجي مدیر عامل برق منطقه اي زنجان همچنین از احداث پست برق افزایش ظرفیت تامین برق واحدهاي 

تولیدي  وصنعتي در شهرکهاي صنعتي کاسپین2) آبیک (، آراسنج، حیدریه و لیا در سال آینده خبر داد.
صفاري تصریح کرد: از ابتداي سالجاري تاکنون 25 قرارداد با متقاضیان سرمایه گذاري در شهرک صنعتي حیکیمه منعقد 

شده که بالغ بر 15 درصد کل جذب سرمایه گذاران در شهرکهاي صنعتي تابعه استان را شامل میشود.
الزم بذکر است در حال حاضر 86 قراراد با متقاضیان سرمایه گذاری در این شهرکهاي صنعتي شال و حکیمیه منعقد شده که 

از این تعداد 50 واحد تولیدي با سرمایه گذاری 250  میلیارد ریال و اشتغال 150 نفر پروانه بهره برداری اخذ کردند.

 رشت-مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
 فریبرز ســعیدی کیا مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی استان گیالن و امید نبی زاده حقیقی سرپرست دیوان 
محاسبات استان از شهرک صنعتی انزلی و واحدهای صنعتی 

مستقر در آن بازدید کردند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن ضمن تشکر 
از حضور و تالش های جناب آقای نبی زاده حقیقی سرپرست 
محترم دیوان محاسبات استان به بیان جایگاه و اهمیت صنایع 
کوچک در جوامع امروزی پرداخت و اظهار داشت: تداوم رشد 
صنعت مستلزم توجه هرچه بیشتر به صنایع کوچک و متوسط 

است.
 رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی گیالن نیز در این بازدید با قدردانی ازحمایت های صورت گرفته در سالهای 
اخیر در خصوص اعمال قوانین و مقررات مناطق آزاد برای شهرک های صنعتی منطقه آزاد انزلی، بیان داشت: با توجه به استقبال 
فراوان سرمایه گذاران صنعتی طی سالهای اخیر برای حضوردر این شهرک صنعتی، توسعه شهرک های صنعتی در منطقه آزاد 

ضروری است.
 سعیدی کیا مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن با بیان اینکه در چند سال اخیر رویکرد سرمایه گذاران 
برای حضور در شهرک صنعتی منطقه آزاد تغییر مثبتی داشته است، افزود: با توجه به مزیت های قانونی منطقه آزاد انزلی، احداث 
و توسعه شهرک های صنعتی و خوشه های صنعتی در این منطقه بسیار مناسب است چرا که توسعه خوشه ای صنعتی دارای 
بازدهی بیشتری نسبت به سایر راه های توسعه بنگاههای بخش خصوصی است و به دلیل افزایش همکاری و فعالیتهای مشارکتی 

هزینه کمتری را نیز در بردارد.
 وی در پایان بیان داشت: حمایت از صنعتگر یعنی ایجاد اشتغال و کارآفرینی یعنی رشد صنعت و توسعه اقتصادی کشور، 

حمایت از صنایع کوچک یعنی رسیدن به تولید زود بازده و به عبارتی صنایع کوچک راهگشای رشد صنعت می باشد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن :بهره برداري از پست برق شهركهاي صنعتي حكيميه و شال

توسعه شهرک های صنعتی در منطقه آزاد انزلی ضروری است

سنندج-خبرنگارتوسعه ایرانی- معاون بهبود تولیدات 
گیاهی سازمان جهاد کشــاورزی کردستان گفت: تاکنون 
87 درصد برنامه ابالغی ایجاد هشت هکتار گلخانه در استان 

تحقق پیدا کرده است.
 محمد صالح احمدی  با اشــاره به اینکه براساس برنامه 
ابالغی در سال جاری باید هشــت هکتار گلخانه در استان 
ایجاد شود، اظهار داشــت: در حال حاضر 87 درصد معادل 

حدود هفت هکتار آن ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: با بهره برداری از فاز دوم مجتمع گلخانه ای 
صادق آباد واقع در شهرستان دهگالن تا پایان سال جاری 
100 درصد برنامه ابالغی توســعه گلخانه در کردســتان 
اجرایی می شــود. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اینکه وسعت مجتمع 
گلخانه ای صادق آباد 1۹ هکتار بوده که مساحت مفید آن 
حدود ۹ هکتار است، یادآور شد: میزان تولید در این مجتمع 
چهار هزار و 300 تن و میزان اشــتغالزایی آن هم  108 نفر 

است. احمدی اظهار داشت: فاز نخست این مجتمع در چهار 
هکتار به بهره برداری رسیده و فاز دوم آن در ۴.8 هکتار دارای 
۹5 درصد پیشرفت فیزیکی اســت و تا پایان سال جاری به 

بهره برداری خواهد رسید.
کردستان دارای 81 واحد گلخانه در سطح 33 هکتار و با 
تولید بیش از 5 هزار تن انواع محصوالت گلخانه ای هم چون 
خیار،  گوجه فرنگی و توت فرنگی و یک میلیون و 300 هزار 

گل شاخه بریده است.

سمنان-نجاتی،خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی استان سمنان از بانوان شاغل در این سازمان 
قدردانی کرد. همزمان با والدت حضرت فاطمه زهرا)س ( 
وبزرگداشت روز زن و مادر رئیس سازمان جهاد کشاورزی 

استان سمنان از بانوان شاغل در این سازمان قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان 
سمنان، سید حسن میرعماد ضمن تبریک والدت حضرت 
فاطمه زهرا)س ( وبزرگداشت روز زن و مادر به تمامی زنان و 
بانوان میهن اسالمی گفت: حضرت فاطمه زهرا)س( بانوی 
بزرگواری که زندگی پر بارشان پیوند ارزشمندی از تجلی نور 

نبوت و تابندگی امامت و تاللو درخشان والیت است.
وی با بیان اینکه ســالروز والدت حضرت فاطمه  الزهرا 
)س(، یادآور مقام ارزشمند و جایگاه واالی زنان و مادران است  
تصریح کرد: زندگی بانوی دو عالم دارای درس های فراوانی 
نه تنها برای زنان و دختران، بلکه برای تمامی انسان ها است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: بانوی 

اسالم حضرت فاطمه زهرا)س( الگویی از شجاعت و پایمردی 
در اعتقادات، شناخت صحیح و دقیق از والیت و امام زمان 

خویش بود و این می تواند الگویی مناسب برای همه باشد.
گفتنی است میرعماد رئیس سازمان جهاد کشاورزی و 
حجت االسالم قربانیان مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه 
در این سازمان  به مناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا)س 
( با حضور در اتاق بانوان شاغل در سازمان جهاد کشاورزی با 

اهدای یک شاخه گل این روز را به آنان تبریک گفت.

تقدیررئيس سازمان جهاد كشاورزی  سمنان از بانوان شاغل 
در این سازمان

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کردستان

۸۷ درصد برنامه ایجاد گلخانه در كردستان تحقق یافت

خبرخبر

نخستين جشنواره فجر همدان  
در ۲ بخش »رسانه ای و مردمی« 

آغازشد

 همدان-غالمی،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد:  جشنوار رسانه ای و مردمی 

فجردر استان همدان برگزار می شود.
مازیار عبــدی افــزود: بخش رســانه ای این 
جشنواره، رسانه های رسمی در چهاربخش روزنامه 
های سراسری، روزنامه های استانی، خبرگزاری 
های رسمی و پایگاه های خبری می توانند آثار خود 

را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
عبدی با اشاره به اینکه همه رسانه های دارای 
مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و فعال در 
استان همدان می توانند در این جشنواره شرکت 
کنند، تصریح کــرد: به منظور رعایــت عدالت و 
سنجش صحیح آثار ارسالی رقابت در چهار گروه 
)روزنامه های اســتانی(، )روزنامه های سراسری، 
هفته نامه ها و ماهنامه های سراســری و استانی(، 
)خبرگزاری های رسمی فعال در استان همدان( 
و )پایگاه های خبری استان همدان( برنامه ریزی 

شده است.
به گفته وی، در هر گروه، ســه رسانه به ترتیب 
حائز رتبه اول تا سوم خواهند شد و 2 رسانه نیز به 

عنوان شایسته تقدیر شناخته می شود.
وی بیــان کــرد: در بخــش بیــان خالقانه 
دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی همه 
خبرنگاران فعال در اســتان همدان که توانستند 
بیانی نو در انعکاس دستاوردهای نظام را ارائه دهند 
می توانند شرکت کنند و در این بخش هم سه نفر به 
عنوان رتبه های برتر و 2 نفر به عنوان شایسته تقدیر 

برگزیده خواهند شد.
مشــاور رســانه ای اســتاندار همدان گفت: 
عالقمندان می توانند آثار خود را در قالب، عکس، 
گزارش، مستند کوتاه، یادداشــت، خبر، کلیپ، 
موشــن گرافیک و اینفوگرافیک به دبیرخانه این 

جشنواره ارسال کنند.
مدیرکل روابط عمومی اســتانداری همدان 
با اشاره به شاخص های ارزیابی رســانه ها در این 
جشنواره، افزود:  هر رسانه ای که تعداد مطالب بیشتر 
شامل اخبار، گزارش، یادداشت، مصاحبه، کلیپ، 
گزارش تصویری، موشن گرافیک و هر نوع تولید 
رسانه ای بیشتری منتشر کند، امتیاز بیشتری دارد.
وی ادامه داد: رسانه ای که فعالیت آن رسانه در 
حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی،  اجتماعی و 
هنری پوشش دهد به عنوان رسانه برتر شناخته 

می شود. 
عبدی با بیــان اینکه در بخش بیــان خالقانه 
دستاوردها نیز هیأت داوران به شور خواهند نشست، 
خاطرنشان کرد: بنابراین خبرنگاران هر نوع اثر را که 
دارای یک بیان و نگاه نو می دانند را می توانند به این 

بخش ارسال کنند.
وی گفت: رســانه ها می توانند مطالب تولید و 
منتشر شده خود در بازه زمانی اول تا 30 بهمن ماه را 
تا تاریخ پنجم اسفند از طریق اپلیکیشن واتساپ به 
شماره 8۹7۹۴0۹05۹8 ارسال کنند و در صورت 
داشتن هرگونه سوال با روابط عمومی استانداری 

همدان تماس به عمل آورند.

مانور ساماندهی انشعابات 
تابلوهای تبليغاتی در شركت 

توزیع برق مازندران
ســاری- درخشنده،خبرنگارتوسعه ایرانی-
سرپرست شرکت توزیع برق مازندران در حاشیه 
بازدید از مانور ســاماندهی انشــعابات تابلوهای 
تبلیغاتی گفت : در این مانور کــه  دو روز به طول 
انجامید  کلیه تابلوهای تبلیغاتی امورهای 18 گانه 
تحت پوشش شــرکت توزیع برق مازندران مورد 
بازدید قرار گرفت و اطالعات اشتراک آن از جمله 
تطبیق اطالعات انشــعاب با وضعیــت موجود و 

شناسایی مالکین این تابلوها بررسی شد .
مهندسی سید کاظم حسینی کارنامی با بیان 
اینکه مجموع تابلوهای تبلیغاتی ســطح شرکت 
که مورد بازدید قرار گرفته   525 عدد بوده اســت 
اظهار داشــت: از این تعداد 8۹ تابلو دارای انشعاب 
غیرقانونی بوده که جمع آوری شده و فرآیند برخورد 

با متخلفین در دستور کار قرار گفته است .  
وی تصریــح کرد: از جمله وظایــف اصلی این 
شرکت  برخورد جدی با هرگونه استفاده غیر مجاز  
از انرژی برق بوده و بدین منظور  برگزاری مانورهای 
متعدد و هدفمند نیز در طول ســال در دستور کار 

شرکت قرار دارد به طوریکه
طی ۹ ماه ســال جاری تعداد 3500 انشعاب 
غیرمجــاز جمــع آوری و با متخلفیــن مطابق 
دســتورالعمل های ابالغی برخورد صورت گرفته 

است.

    

استانها


